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 مقدمة دار ابن سالم
 

 ثم أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

إن االهتمام باللغة العربية وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرها من أولى الخطوات يف    

ألن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية كلها، هبا هنضة األمة اإلسالمية؛ ذلك 

والسيرة العطرة وكتب الفقه  ،واألحاديث النبوية الشريفة ،نفهم القرآن الكريم

 والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة وحضارهتا. ،والتفسير

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها  من الدين، وهي خصيصة عظيمة 

 األمة:لهذه 

، وقال شيُخ «تعلَّموا العربيَة؛ فإنَّها من دينِكم» :◙قال عمر بن الخطاب

ين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإن »اإلسالم ابن تيمية:  فإنَّ نفَس اللغة العربية من الدِّ

فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهِم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال 

 .«به فهو واجب

وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ ألنه من فروِض » :يقول السيوطيو  

 .«الكفايات، وبه ُتعرُف معاين ألفاظ القرآن والسنة

: فلذلك «الصاحبي يف فقِه اللغة وسنن العرب يف كالمها»وقال ابُن فارس يف    

قلنا: إّن علم اللغة كالواجب َعَلى أهل العلم، لئال يحيدوا فِي تأليفهم، َأْو ُفتياهم "
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عن َسنن االستواء، وكذلك الحاجة إَِلى علم العربية فإن اإلعراب هو الفارق َبْيَن 

َلْم يفّرق َبْيَن التعجب  «ما أحسن زيد»المعاين؛ أال ترى أن القائل إذا قال: 

،  َوَما «ضرب أخوك أخانا»واالستفهام والذّم إاِلَّ باإلعراب؛ وكذلك إَِذا قال: 

 ."أْشَبه َذلَِك من الكالم المْشَتبه

 وتعُد اللغة العربية مصدَر عزٍّ لألمة:  

فال بد من النظِر إلى اللغة العربية على أهنا لغُة القرآن الكريم والسنة     

طهرة، ولغُة التشريع اإلسالمي؛ بحيث يكون االعتزاُز هبا اعتزاًزا باإلسالم، الم

وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصٌر أساسي من مقوماِت األمة اإلسالمية 

والشخصية اإلسالمية، والنظر إليها على أهنا وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 

َة التي هتمل لغَتها أمٌة تحتقر وال تكون مجرَد مادٍة مستقلة بذاهتا لل دراسة؛ ألنَّ األمَّ

 نفَسها، وتفرُض على نفِسها التبعية الثقافية.

، " مبينًا هذا: يقول مصطفى صادق الرافعي     ما ُذلَّت لغُة شعٍب إالَّ ُذلَّ

 المستعمر 
ُّ
وال انحطَّت إال كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبي

ِة المستعَمرة، ويركبهم هبا، وُيشعرهم عظمَته فيها، لغَته  فرًضا على األمَّ

ا األول:  ويستلِحُقهم من ناحيتِها، فيحكم عليهم أحكاًما ثالثًة يف عمٍل واحٍد؛ أمَّ

ا الثاين: فالحكُم على ماضيهم بالقتِل محًوا  فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث:  فتقييد مستقبلهم يف األغالِل التي يصنعها، فأمُرهم من بعدها ونسياًنا، وأمَّ

 ."ألمره َتَبعٌ 

وعلى هذا؛ ينبغي لمن يعرُف العربيَة أال يتكلَّم بغيِرها، وكره الشافعي ذلك،     

 وينبغي لمن دخل اإلسالَم من األعاجِم أن يتعلََّم العربية.

ة ومكانتها، وأنه ال غنى لذلك يجب على المسلم أن يعرَف أهميَة هذه اللغ    
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لنا عنها، كما يجُب أن يعتزَّ هبا ال بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعِض 

النَّاِس مع األسف، وعلينا أن نعلَم أنَّ اللغَة بحٌر ال تكفي السباحة فيه، بل أن 

نغوَص يف مكنونِه، ونستخرج منه المعاين الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه 

 ا جذاًبا.لباًس 

وإن من نعم اهلل على األمة اإلسالمية أن حفظ لها هذا الدين برجاله 

المخلصين، وعلمائه العاملين الذين كانوا أعالًما يهتدى هبم، وأئمًة يقتدى هبم، 

لهذا كان على األمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهم،  وذلك بالدعاء لهم،  

يَد منه العام والخاص، وإن علم النحو من ونشر علمهم بين شباب األمة حتى يستف

إن األئمة من السلف ": قال ابن األنباريأشرف علوم العربية على االطالق فقد 

وأن المجتهد لو جمع كل والخلف أجمعوا قاطبًة على أنه شرٌط يف رتبة االجتهاد، 

بيل العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاين التي ال س

  ."لمعرفتها بغيره فرتبة االجتهاد متوقفة عليه ال تتم إال به

ولقد كان لمكتب دار ابن سالم للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، عظيم 

الشرف يف تفريغ هذه الشروح الثمانية، والعمل عليها بالتفريغ، والتدقيق  

كما قمنا والمراجعة اللغوية،  وضبط الكلمات التي يشتبه على القارئ نطقها ، 

 بتنسيقها، فالحمد هلل وحده.

وكان لحسن أدب الشيخ مع طالبه وعفة لسانه، أثره الواضح يف إقبال طلبة 

العلم على الدرس، واستيعابه للشرح وأنا أدعو طالب العلم ومريدي العربية، 

 وكل محب للغة العربية أن يحرص على سماع هذه الشروح النافعه الطيبة.

 مهم تنبيه: 

 منها االستفادة من يمنع ال ولكنه المواد هذه يراجع لم تعالى اهلل حفظه الشيخ
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 هبا. المتاجرة عدم بشرط

 باب من فإهنا التفريغات هذه أما الصوتية للدروس الرجوع هو األصل أن وننبه

 .العلم لطالب المساعدة

 له يتميز لم الصوتيه للمادة المفرغ أن بيان( @)  العالمة هذه ضعنا وقد

 .الصويت للشرح الرجوع فنرجو اهلل، حفظه الشيخ كالم من الصواب

 لرضوانه موجبة الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل أن تعالى اهلل نسأل

 . العظيم

 لكي عليها ومالحظاتكم تعليقاتكم وننتظر لكم رفعها سيتم تعالى اهلل شاء إن

 .(1)تعالى اهلل بإذن لها الثاين اإلخراج يف نستدركها

وأسأل اهلَل العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة واألجر وأن يرزقنا 

كل من يقرأه، وكل من ساهم يف أن ينفع به مؤلفه وسأله سبحانه أاالخالص، كما  

واجعله عماًل نا المسلمين، به وإخواناللهم  اوانفعنإخراج هذا العمل للنور، 

فيه، وأنت يا رب أعلم وأعلى، ا لن وباركمنا وتقبله خالًصا لوجهك الكريم 

وظاهًرا وباطنًا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله  اوالحمد لك أواًل وآخرً 

  وصحبه وسلم.

 كتبه

 للبحث العلمي وحتقيق الرتاث

00201098546682 

 جمهورية مصر العربية

                                           
(1)  aboammarsalam@gmail.com 
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 ترمجة موجزة لفضيلة الشيخ األستاذ 
 العزيز العيوني سليمان بن عبد الدكتور

 

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه ومن 

 بعد: أما وااله.

سليمان بن عبد العزيز لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/  فهذه ترجمة موجزة     

األستاذ الدكتور يف قسم النحو والصرف بجامعة اإلمام محمد بن سعود  العيوين

 اإلسالمية يف الرياض.

له جهوٌد مباركٌة طيبٌة نافعٌة يف التدريس، والتأليف  -ه اهللحفظ -وفضيلته     

 والتحقيق.

  :-حفظه اهلل -فمن مؤلفاته     

 .متن النحو الصغير وفتحه وشرحه -1

  .متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه -2

 .عراب وفتحه وشرحهمتن الموطأ يف اإل -٣
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  :ومن تحقيقاته

 والتصريف. بن مالك يف النحواتحقيق ألفية -1

  .تحقيق جزٍء من كتاب إرشاد الطالب إلى لفظ اللباب ألحمد الغنيمي-2

 تحقيق منظومة الزمزمي يف علوم القرآن.-٣

 :والمرئيةوله من الشروح الصوتية 

 شرح اآلجرومية  -1

 شرح النحو الصغير  -2

  شرباويلالمية اشرح  -٣

 شرح الصرف الصغير  -4

 شرح قواعد اإلعراب  -5

 شرح الموطأ يف اإلعراب -6

 شرح ملحة اإلعراب -7

 شرح المقدمة األزهرية -8

 شرح قطر الندى -9

 إعراب سورة اإلنسان  -10

 زاد بأكاديمية العربية اللغة مستويات شرح -11

 الشرح الموسع أللفية ابن مالك. -12

، موجودة على قناة الشيخ وغيرها الكثير نفع اهلل بعلمهوهذه الشروحات 
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 .(2)الرسمية

 :على مشايخ وعلماء أجالء، فعلى رأسهم -حفظه اهلل -وقد درس فضيلته

 .عبد العزيز بن بازسماحة الشيخ -1

 .صالح العثيمينمحمد بن الشيخ العالمة الفقيه -2

  .عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربينالشيخ العالمة -٣

 .-حفظه اهلل تعالى – صالح بن فوزانالشيخ -4

 ة:ومن مشايخه يف اللغة العربي

 .-حفظه اهلل تعالى - محمد المفدىالدكتور النحوي/ -1

 .-حفظه اهلل تعالى - ناصر الطريفالدكتور/ -2

 .-حفظه اهلل تعالى -حسن الحفظيوكذلك سيادة األستاذ الدكتور/ -٣

 .-حفظه اهلل تعالى -عبد اهلل سالم الدوسريوكذلك األستاذ الدكتور/ -4

 

 

  

                                           
 قناة المفتي اللغوي ( 2)

-m-https://www.youtube.com/channel/UC_LMVcg

8tNwIcWy3cTgw 
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 العربية لغة العلوم محاضرة (1)

  
 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، صلى اهلل عليه وعلى آله 

 أوقاتكم بكل خيٍر السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأسعد اهللوأصحابه وسلم، 

   (٣)ومحبة وبعد

فإنَّ العلماء أمناء اهلل يف أرضه، وخزنة حكمته، ومعدن أسراره، نصبهم لعباده 

صون ُتقصد، ومنارات ألحبة ُيهتدى هبا، ومن ظفر بواحٍد منهم، فقد مدَّ طائر 

السعادة جناحه عليه، وصافحت يد اليمن كفه، وإن مركز الفصحى لالستشارات 

علماء األجالء، لقد َوقَد مركز اللغوية منذ نشأته وهو حريٌص على استضافة ال

فصحى يف أبناء العربية توًقا عارًما للكلمة الحلوة، وشغًفا مستطيًرا للبيان العالي، 

ولهفًة ال حدود لها لميالد سيٍد من سادات الحرف العربي، أو أميٍر من أمراء بياهنا، 

مركز  يعيد للعربية عذوبتها، ويوقظ فينا جمالها وصفاءها، وها نحن أوالء يف

فصحى، نبعث هذا الجمال من مرقده، واصلين حاضر األمة بماضيها المشرق، 

                                           
  رابط هذه الحلقة المباركة (3)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9ZtHQmZ1j0oQF63OR8eWMwV  

 فتي اللغوي(.مقناة )العلى 
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ُأرحب باسمي، وباسم مدير عام مركز فصحى الدكتور آمال براك العواد، وباسم 

الهيئة األكاديمية واإلدارية بمركز فصحى بفضيلة الشيخ الجليل، األستاذ الدكتور 

ب بك مرتين شيخنا، مرًة لوجودك يف سليمان العيوين، حفظه اهلل ونفع به، نرح

 الكويت بين إخوانك وأحبابك، ومرًة لتشريفك مركز فصحى لهذه المحاضرة. 

ه بالتحية والتقدير إلى وزارة األوقاف متمثلًة يف إدارة  كلمة  @» --كما أتوجَّ

 يف إتمام هذا اللقاء.  -- «02:40 -غير مفهومة

ف بالدكتور سليمان الع ف ال حقيقًة لن ُأعرِّ يوين؛ ألن عندنا يف العربية الُمعرَّ

ف، يكفي الرجل ُطالبه المنتشرون يف اآلفاق يف آفاق عالمنا اإلسالمي وليس  ُيعرَّ

العربي، يكفيه أيًضا شروحه ومحاضراته الفذة الذي يثريها دائًما على صفحات 

 التواصل االجتماعي، لن أطيل عليكم نفع اهلل بكم شيخنا الجليل تفضل. 
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين، أما بعد: 

سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة مساء 

يوم الجمعة الثالث من شهر صفر من سنة أربعين وأربعمائة وألف من هجرة 

، يف هذه الليلة إن شاء اهلل سنتداول -عليه الصالة والسالم-الحبيب المصطفى 

 @» --على مسرح  "بية لغة العلومالعر"الرأي يف هذه المحاضرة التي ُعنونت بـ 

األدباء الكويتيين بالكويت، من تنظيم مركز  -- «04:2٣ -كلمة غير مفهومة

 فصحى بالتنسيق مع وزارة األوقاف. 

 يف البداية أن أعتذر لإلخوة واألخوات الحاضرين 
َّ
أرى واجًبا علي

ر غير المقصود، فالذي وصل إلى علمي أن المح اضرة والحاضرات على التأخُّ

تبدأ الثامنة والنصف لهذا الدرس السابق الذي كنا فيه، وهو: شرح اآلجرومية 

اليوم وأمس وغًدا ينتهي الثامنة والنصف، فلعل هناك خلاًل يف اإلعالن أنا أعتذر 

 عنه. 

أرحب بأساتذيت الحاضرين، وباإلخوة واألخوات، وبأوالدي من الطالب 

 أن يجعل هذه المحاضرة نافعًة ومفيدة.  والطالبات، وأسأل اهلل 
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يف إحدى السنوات ألقى عمدة لندن يف بريطانيا كلمة يف إحدى المناسبات، 

ولسوء حظه نطق كلمًة كما ينطقها األمريكيون، والربيطانيون يعتزون بلغتهم 

ويرون أن اللغة األمريكية أقل من لغتهم فصاحًة، فأغضب ذلك الربيطانيين، 

اهراٍت يف لندن احتجاًجا عليه بوصفه مسؤواًل كبيًرا، كان يجب وخرجوا يف مظ

عليه أن يتكلم بلغٍة قومية للربيطانيين، أما العمدة فلم يصدر بياًنا يقول فيه: كله 

واحد، ولم يكتب مقالًة صحفيًة يذكر فيها أنه عمدة وليس متخصًصا يف اللغة، ولم 

تشدد والتفلسف واالهتمام يخرج على وسائل اإلعالم يتهم المتظاهرين بال

بالتوافه؛ بل اعرتف بخطئه، وقدم اعتذاًرا للشعب الربيطاين، وقدم استقالته من 

 منصبه. 

وبعد ما تحررت فرنسا من االحتالل النازي األلماين انعقد مجلس األُمة 

الفرنسي احتفاًء بذلك، فقام أحد أكابر علماء اللغة فيهم وقال: تزعمون أنكم 

من االحتالل النازي، وبين أظهرنا جندٌي ألماين نازي، يقتل ويهين حررتم فرنسا 

األمة الفرنسية كل يوم، فاستغرب الحاضرون وسألوه عن هذا الجندي وأين هو؟ 

فقال: إهنا الكلمة األلمانية التي صرنا نستعملها وتركنا من أجلها الكلمة الفرنسية 

ى ترك استعمال هذه الكلمة التي تقابلها، فاتفق الحاضرون يف ذلك المجمع عل

 بعد ذلك. 
ٌ
 األلمانية، واستعمال الكلمة الفرنسية فلم يستعملها فرنسي

وعندما زار وفٌد تجارٌي تجار يعني ليسوا مختصين باللغة، بريطانيا يف لقاٍء 

تجاري اقتصادي، قام أحد التجار الفرنسيون فألقى كلمًة خلط فيها بين الفرنسية 

لفرنسيون لذلك، فلما عاد عاقبه الرئيس الفرنسي، ومن واإلنجليزية، فغضب ا

 ذلك األخبار. 
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وقرأت يف تغريدة تويرت، أن القانون الفرنسي يعاقب على نطق اللغة الفرنسية 

السوقية يف التلفاز، وال أدري عن دقة هذه المعلومة لكني قرأهتا، لعل بعض اإلخوة 

 المحاضرة. إن كان عنده علم بذلك يفيدنا إن شاء اهلل بعد 

هؤالء أدركوا أن اللغة ليست مجرد لسان أو ألفاٍظ أو أصوات؛ بل هي عنصر 

رئيس من عناصر الحضارة يف أي أمة؛ فلذا تجد األمم حريصة كل الحرص على 

لغتها تعلًما وتعليًما ونشًرا، ال تقبل التنازل عنها، أو التكلم بغيرها، أو الدراسة بلغة 

مة تبدأ من هزيمتها لغوًيا، فلذا كان المحتلون قديًما أجنبية، وإنَّ أي هزيمة أل

وحديًثا يعملون على إبعاد الشعوب عن لغاهتا، بل إرغامهم على تعلُّم لغات 

المحتل والتكلم هبا والدفاع عنها، واعتقاد أهنا األفضل واألحسن للبالد 

 والشعوب المحتلة. 

آن حتى تتوارى لغته، : ال يمكن أن يتوارى القرفلهذا يقول أحد المحتلين

ويقول آخر: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من 

ألسنتهم، وعندما صدر قرار يف إحدى الدول اإلسالمية بإلغاء اللغة العربية 

واستبدال اللغة اإلنجليزية هبا، قال أحد كبار المسؤولين: إن إلغاء اللغة العربية 

اإلسالم والمسلمين؛ ولهذا منعت دول االحتالل اللغة العربية، يساوي إلغاء دور 

وأجربت الشعوب غير العربية، التي كانت تكتب لغاهتا بالحروف العربية على 

كتابة لغاهتا بالحروف الالتينية، فالشعوب اإلسالمية غير العربية كانت كلها تكتب 

ها، كل الشعوب لغاهتا بالحروف العربية قبل االحتالل؛ كإندونيسية وغير

اإلسالمية كانت تكتب لغاهتا بالحروف العربية، واآلن أغلبها تكتبها بالحروف 

 الالتينية إال قلياًل منها كاألردية. 

إخواين األساتذة والحضور والحاضرات، لغات العالم اليوم يقدروهنا بقرابة 

جة، ومع خمسة آالف لغة ولهجة، يف الهند فقط خمٌس وأربعون وثمانمائة لغة وله
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ذلك اتفقت كلمة علماء اللغات المقارن، الذي يدرس اللغات ويقارن بينها، على 

أن اللغة العربية إن لم تكن من أبين اللغات وأدقها، فهي من أبين اللغات 

وأوضحها وأدقها يف التعبير عن المسائل الذهنية، والحاالت النفسية، واألحاسيس 

ية، هذا باعرتافهم وأكثر دارسي علم اللغات المرهفة، والعلوم التجريبية والنظر

المقارن من غير العرب؛ ألهنا من أوسع اللغات، وأقدرها على التعبير من حيث 

 األلفاظ والمعاين واألساليب. 

وبحسب بعض اإلحصائيات فإنَّ عدد الكلمات يف اللغة الروسية قرابة مائة 

وثالثين ألف كلمة، ويف اللغة الفرنسية قرابة مائة وستين ألف كلمة، ويف اللغة 

اإلنجليزية قبل سنوات احتفلوا على بلوغها مليون كلمة قرابة نصفها مصطلحات، 

 ني عشر مليون كلمة. ويف اللغة العربية تتجاوز الكلمات أكثر من اث

هذه اإلحصائية، لكن يجب أن نأخذ يف االعتبار أموًرا أخرى أيًضا؛ لكي نفهم 

المقارنة بين اللغة العربية وبين غيرها، هي مجرد مقارنة نحن ال نذم وال نمدح، 

 ولكن نحاول أن نبين الواقع.

ف عدد مما نأخذه يف االعتبار من هذه اإلحصائية: أن قرابة نص األمر األول

الكلمات اإلنجليزية المذكورة هي مصطلحات، مصطلحات يعني ليست كلمات 

إنجليزيًة محضة، ومعنى ذلك أن اللغة العربية تعادل اثني عشر ضعًفا مقارنًة 

باإلنجليزية، وإذا أخرجنا المصطلحات؛ ألهنا ليست كلمات إنجليزية محضة، 

 فالعربية تعادل أربًعا وعشرين ضعًفا. 

الذي نأخذه يف االعتبار: أن اللغة العربية تتميز بميزاٍت عظيمة كثيرة  ايناألمر الث

من أهمها االشتقاق، أي: أن بعضها يؤخذ من بعٍض بطريق االشتقاق، أي: ُيشق 

بعضها من بعض، أي: أننا إذا أردنا كلمًة جديدة؛ فإننا نأيت إلى كلمة عربية 
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مًة جديدة تدلُّ على المعنى الجديد مستعملة، فنشق منها بطريقٍة مطردٍة قياسية كل

 الذي نريده. 

: يعني العرب تقول: هتف يهتف بمعنى: المثال المشهور المتداول يف ذلك

نادى من بعيد، فيمكن أن نأخذ من هذا الفعل أسماًء كثيرة تدلُّ على الذي يعمل 

الهتاف، كـ هاتف، وهتاف، ومهتاف، وهتوف، ومهتف، ومهتفة.. وغير ذلك، 

الخاصية العظيمة االشتقاق يجعل اللغة متماسكة، يعني يرتبط جديدها وهذه 

بأصولها مما يجعل معانيها متماسكة، فكل كلمة جديدة نأخذها من هتف ففيها 

معنى الهتاف على نحٍو خاص، فلذا لم نجد عناًء يف ترجمة تلفون أو تليفون إلى 

: هناك جهاٌز جديد سميناه هاتف، ولو سألنا عربًيا ال يعرف هذا الجهاز، وقلنا له

هاتف، لفهم مباشرة أّنه جهاٌز يهتف يعني ينادي، وإن كان يجهل التفاصيل لكن 

فهم كثيًرا من المعنى؛ لكن لو قلنا لهذا العربي المسكين: هناك جهاز جديد اسمه 

 تلفون، فلم يعرف عنه شيء أبًدا حتى نخربه عن تفاصيل هذا الجهاز. 

سن اليوم وغير المتعلمين تعلًما عالًيا، وكذا صغار السن ولذا لم يستفد كبار ال

من كثير من نتاج الحضارة اليوم؛ ألن التعامل معها يحتاج إلى معرفة بلغة أعجمية 

 كاإلنجليزية، من حيث أسماؤها وشرحها وطريقة عملها. 

يعني تصور موقف رجٍل أو امرأة يقول له موظف المطار: أين الربودنج؟ وهو 

هذه الكلمة ومعناها، سيظهر حينئٍذ بمظهر الجاهل، مما يحدث ردًة قويًة ال يعرف 

عند أطفاله وبناته، بل عند الشباب الحاضر تدفعهم دفًعا بال رحمة إلى تعلم هذه 

الكلمات األعجمية واستعمالها، بينما لو أن موظف المطار هذا قال للرجل: أين 

المطار: يعني فضاًل استعمل تذكرة الصعود ألعطاه إياها، فإذا قلت لموظف 

العربية يف الكالم مع الركاب، قال: كله واحد، أو هذه كلمات عالمية.. وغير ذلك، 

 أين هذا من عمدة لندن؟ 
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وكذلك لو قيل: ليموزين، موبايل، كمبيوتر، وكنسلة، وفاكس،.. ونحو ذلك، 

لك، وبدل أجرة، وجوال وحاسب أو حاسوب، أو أرضي، أو ناسور، .. إلى غير ذ

المشكلة الكربى أننا لحل هذه المشكلة صرنا نعلم النشء اللغة األعجمية لكي ال 

يقعوا يف هذه المشاكل، وال نحل المشكلة برتجمة هذه الكلمات واستعمال اللغة 

 العربية، فالوضع المائل دائًما يؤدي إلى أخطاٍء متتابعة. 

العالم تفتقر إلى  وبينما تتمتع العربية بميزة االشتقاق، نجد أغلب لغات

االشتقاق، فاإلنجليزية يقل فيها االشتقاق؛ ألهنا تعتمد على اإللصاق، واالرتجال، 

فاإللصاق يف اإلنجليزية أن تلصق يف آخر الكلمة أو يف أولها الصقًة تقلبها إلى 

 sوقلب المفرد إلى جمع بالصقة  edمعنًى آخر؛ كقلب المضارع ماضًيا بالصقة 

.. rوقلب الفعل إلى اسم فاعل بالصقة   ingمصدر بالصقة وقلب المفرد إلى 

وهكذا، ولكن اللواصق يف اإلنجليزية ال تنتج إال كلمًة واحدة؛ فاسم الفاعل من 

الفعل يكون بصيغة واحدة وينتهي األمر عندهم، بينما اسم الفاعل يف العربية له 

لك، ال تحتاج صيغ مختلفة باختالف كمية فعله، نفس صيغة الكلمة تؤدي إلى ذ

إلى صفات ونعوت وكلمات إضافية؛ فاسم الفاعل من هتف: هاتف، وهتاف، 

 ومهتاف، وهتوف، وهتيف، وهتف، هذا اإللصاق يف اإلنجليزية. 

: فهو أن تأيت بكلمة ليس لها أصٌل يف اللغة، أو أن تسمي اخرتاًعا وأما االرتجال

أو آلًة أو مصنوًعا باسٍم أنت جمعت حروفه من رأسك، عند آلة مثاًل وتجمع 

حروف معينة، وتخرج باسم لم يستعمل من قبل وليس له أصل، هذا ارتجال أو 

ولذا قلنا من  مصطلح، وأغلب المصطلحات يف اإلنجليزية مرتجلة هبذه الطريقة،

قبل: إن المصطلحات ليست كلماٍت إنجليزية محضة، ولذا صرح علماء اللغة 

اإلنجليزية وما زال بأن كثرة المصطلحات هذه ستؤدي إلى جعلها لغًة ُأخرى، مما 

سيجعل ناشئة اإلنجليز ال يفهمون ما ُكتب هبا بعد قرن أو أكثر من اآلن، وهذا 
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يزية لن يكون له فائدٌة كبيرة بعد قرن أو أكثر من يعني أن ما ُكتب اليوم باإلنجل

 ذلك. 

ولذا ال تستغرب عندما ترى المتخصصين باإلنجليزية من أهلها فضاًل عمن 

درسها من سواهم يجهلون اليوم كثيًرا من الكلمات اإلنجليزية، ويقولون لك 

يذكر أحدهم: لعل هذه الكلمة مصطلح، يعني ما يعرف معناها أبًدا وال يحاول، و

لنا أحد أساتذتنا أنه ذهب يدرس يف أمريكا اللغة اإلنجليزية، وكانت تدرسهم 

مدرسة كبيرة يف السن يعني قديمة جًدا يف هذا المجال، يقول: فمرت كلمة فتوقفت 

ففتحت القاموس لتبحث عن هذه الكلمة لتتأكد من كتابتها، فيقولون: نحن 

متميزة وسنوات تدرسين، ثم تشكين يف استغربنا، وقلنا: كيف يعني أستاذة كبيرة و

كتابة كلمة؟ فقالت: نعم؛ ما تستطيع أن تضبط كل الكلمات؛ ألن هناك حروف 

ُتكتب وال ُتنطق، وتنطق وال تكتب، وحروف إذا اجتمعت اختلفت.. إلى غير 

 ذلك، وربما راجعوا هذه القواميس، لكي يعرفوا معاين هذه الكلمات الجديدة. 

تخصًصا يف اللغة العربية يراجع كتابة كلمة أو نحو ذلك، ولذا ال تجد إنساًنا م

ال يستطيع ناشئة اإلنجليز وشباهبم اليوم أن يقرؤوا روايات شكسبير الشاعر 

والمسرحي اإلنجليزي المشهور، الذي مات قبل خمسة عشر قرن؟ ال؛ قبل أربعة 

مة من قرون، سنة ستة عشر وستمائة وألف، وروايته الموجودة اليوم مرتج

اإلنجليزية إلى اإلنجليزية، من اإلنجليزية يف وقته، إلى اإلنجليزية اليوم، يعني 

 كثيًرا من الكلمات تغيرت دالالهتا. 
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األمر الثالث من األمور التي نأخذها يف االعتبار يف المقارنة بين اللغة العربية 

 واللغات األخرى، وخاصة اإلنجليزية؛ ألن هي المشهورة اآلن: 

المقارنات السابقة كانت يف عدد الكلمات فقط بغض النظر عن األساليب  أن

والتصرفات الكالمية، والتفنُّن يف الكالم.. ونحو ذلك؛ فمما تكاد تختص به 

العربية، أن العربي يستطيع التعبير عن كل معنًى من المعاين بجملة اسمية، يعني 

تستطيع أن تعرب عن حبك مبدوء باسم، أو بجملة فعلية يعني مبدوءة بفعل، ف

أما أغلب اللغات  "أحبك"أن تبدأ بفعل مباشرة  "أنا أحبك"للمخاطب فتبدأ باسم 

اليوم: األوروبية، واألسيوية، واألمريكية، والهندية، واإلفريقية، فال بد أن تبدأ 

باالسم، وال يمكن أن تبدأ بالفعل إال يف حاالت قليلة جًدا كاألمر يف اإلنجليزية، 

ك ال بد أن تبدأ باالسم، ثم فعل مساعد من الكون ومشتقاته، ثم تأيت بالفعل؛ بل إن

ألن الفعل عندهم على صورة واحدة، فاألفعال عندهم ال تؤدي المعنى الكامل 

معروف: أن الفاعل أنا، وإذا  "أحب"كالفعل يف اللغة العربية، فأنت إذا قلت: 

، ولو قلت: أحب يعني قلت: نحب، معروف أن الفاعل نحن لو ما صرحت به

أنت، أما الفعل عندهم الصيغة واحدة، فال بد أن تقدم عليه الفاعل لكي ُيعرف من 

الذي فعله، فلهذا ما يمكن أن تحذف هذا االسم المتقدم، هم يقولون: فاعل، نحن 

 نقول: مبتدأ، لكن ال إشكال يف ذلك. 

يف اإلنجليزية،  فيعني حتى إذا أردت أن ترتجم ما تعرب به عن حبك للمخاطب

فإنك تقول: أنا أحبك، أو أنا أكون أحبك، بل ليس يف اإلنجليزية ضمائر متصلة، 

ضمائر منفصلة، يعني الرتجمة الحرفية أنا أحب أنت، بخالف اللغة العربية 

اإليجاز عندهم واالختصار يصل إلى حد اإلعجاز، تستطيع أن تختصر كل هذا 

 لى ذلك، والمعنى واضح جًدا وتام. الكالم فتقول: أحبك انتهى األمر ع
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ومع ذلك كله لك يف العربية مع الجملتين تصرفات كثيرة يف الكالم، كلها 

تعمل على خدمة المعنى إلى أقصى درجة، بحيث تؤدي إلى المعنى الدقيق، 

فتقول: أنا أحبك، وأحبك، وإين أحبك، وإين ألحبك، واهلل إين ألحبك، وإياك 

أحب إال إياك، وأنا إياك أحب، كلها لبيان المعنى الدقيق أحب، وإياك أحبك، وما 

الذي يريد أن يوصله المخاطب إلى المتكلم، فإذا كنت تعلم أين أحبُّ ولكن ال 

تعلم من أحب، فحينئٍذ تقول يف العربي: إياك أحب، فتبدأ بالمحبوب، وإذا كنت 

فحينئٍذ تبدأ هبذه تعلم أن بيني وبين المخاطب عالقة، لكن ال تعرف نوع العالقة، 

العالقة فتقول: أحبك، وإذا كنت تعلم أن هذا الشخص محبوب، لكن ال تعرف 

 من الفاعل الذي يحبه، حينئٍذ تبدأ بالفاعل فتقول: أنا أحبك. 

فلهذا لك أن تختصر وتكتفي هبذا المعتنى به المتقدم، فتقول: من يحبك؟ 

يكفي حينئٍذ، لكل هذه المزايا وغيرها فتقول: أنا، أو أنا أحبك، فالمعتنى به متقدم 

صارت العربية لغة العلوم منذ انتشر اإلسالم يف العالم، منذ انتشر اإلسالم يف 

العالم إلى ما قبل ثالثة قرون ونصف من اآلن، أي: إلى أواخر القرن السابع عشر 

الميالدي، كانت كتب الحساب والجرب والهندسة والمثلثات والفلك والطبيعة 

يكانيكا والطب والكيمياء، والنبات والحيوان، والصيدلة، والتعدين والم

والجغرافيا، كل هذه المراجع هي علوم إسالمية كانت كتبها بالعربية، وظلت هذه 

الكتب العربية هي المرجع المعتمد يف جامعات العالم وأوروبا حتى أواخر القرن 

 لالتينية.السابع عشر الميالدي، الذي ُترجمت فيه الكتب إلى ا

وقد ضعفت العربية بسبب ضعف العرب والمسلمين، فكل لغٍة كما هو معلوم 

مرتبطٌة بأهلها قوًة وضعًفا؛ ولذلك ُيقال: ما ذلت لغٌة إال ذل شعبها، وال ذل شعٌب 

إال ذلت لغته، وال انحطت إال كان أمره يف ذهاب وإدبار، ومن ذلك الوقت واللغة 

 العربية تضعف ولألسف. 
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ك كانت العربية هي لغة تدريس الطب والعلوم الحديثة يف العصر ومع ذل

الحديث يف البلدان العربية إلى سنة سٍت وعشرين وثمانمائة وألف للميالد يف 

مصر والشام، بل يف سنة سٍت وعشرين وثمانمائة وألف، بدأ التعليم وكانت لغته 

االحتالل العربية يف جميع العلوم، وبعد ستين سنة من ذلك الوقت فرض 

اإلنجليزية يف مصر تدريس الطب باإلنجليزية، وباألثر كان تدريس الطب 

باإلنجليزية يف الشام تبًعا لذلك، ولم ينُج من ذلك إال التعليم يف سوريا التي بقي 

فيها التعليم بالعربية، ونسأل اهلل أن يلطف بسوريا وأهلها، وال ندري بعد هذه 

 لطب بالعربية يف سوريا. األحداث ماذا سيكون عن تدريس ا

وعند إنشاء الجامعات يف البلدان العربية بعد ذلك صار تدريس الطب 

باإلنجليزية تبًعا لمصر غالًبا يف ذلك، وهذا الذي حدث مثاًل يف بالدنا السعودية، 

عندما نشأ الطب يف جامعة الرياض التي هي جامعة الملك سعود حالًيا، قررت أن 

يزية مع األسف، وكذلك يف الكويت وغيرها من البلدان يكون التدريس باإلنجل

 العربية. 

بينما نجد الناطقين بالفنلندية وهم قرابة سبعة ماليين نسمة فقط، سبعة ماليين 

نسمة يستطيع تدريس جميع العلوم يف جامعاهتم بلغتهم، ويبلغون القمة يف هذه 

هي العربية، ويجعلها لغة العلوم؛ بل نجد العدو اإلسرائيلي يبعث لغًة من الموت و

جميع العلوم والجامعات عنده من سنوات، ومع ذلك لكي ال يبلغ بنا اليأس، فإن 

الجهود تشتد وتتآزر كل يوم لتغيير هذه العلوم، فقد عقدت مؤتمراٌت عدة يف 

الجامعات وغيرها يف العالم العربي لحل هذه اإلشكالية، التي تحتاج إلى جهوٌد 

 لجامعات والعلماء واألفراد. كبيرة من الدول وا
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وهناك بشائر لغوية كثيرة يف هذه األيام والحمد هلل، لعلي أذكر شيًئا من هذه 

 البشائر؛ لكي ال تكون هذه المحاضرة محاضرة تيئيس:

من هذه البشائر اللغوية التي ظهرت: زيادة االهتمام باللغة من الناحية 

الرسمية، فقد صدرت قراراٌت عدة يف مصلحة اللغة وحمايتها واعتمادها يف جميع 

المكاتبات، ولكن هناك تقصيًرا كبيًرا يف تطبيق هذه القرارات، فتحتاج إلى متابعة 

 مستمرة وحزم يف تنفيذها. 

هناك تحسنًا ملحوًظا يف لغة العرب اليوم، واقرتاهبا إلى اللغة  : أنومن البشائر

السليمة، وخاصة لغة الشباب، ولو تأملت يف لغة الشباب اليوم؛ فلن تجد شاًبا 

يتكلم كأبيه إذا كان أبوه كبيًرا يف السن إال ما ندر، وذلك بسبب انتشار التعليم، 

 مختلفة ونحو ذلك.  وانتشار وسائل اإلعالم، واجتماع الناس من لهجات

: كثرة المطالبين بتعريب العلوم والتدريس، وتزايد المؤتمرات ومن البشائر

والندوات يف هذا الشأن، والمرجو أن يتبع ذلك قراٌر سيادي بكون التعليم كله 

 باللغة العربية. 

: دوران كثيٌر من الفروق بين اللهجات، وترفع كثير من الناس ومن البشائر

ب عن الكلمات العامية القحة، المختصة بلهجة دون لهجة، مما دعا وخاصة الشبا

هذه اللهجات إلى القرب من العربية السليمة، خاصًة عند اجتماع أصحاب هذه 

اللهجات يف منطقٍة واحدة، فيدعو ذلك إلى أن يثبت كل منهم ما اختصت به هذه 

ذه اللهجات، فال اللهجات، ويحاولون االقرتاب إلى لغتهم، ال تكون واحدة من ه

يجدون بد من أن يقرتبوا إلى اللغة العربية، وبعض الباحثين يسمي هذه اللغة 

 المشرتكة التي تنشأ هبذا السبب اللغة البيضاء أو اللهجة البيضاء. 
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ولكني أنبه هنا يا إخوان إلى أمر، وهو أنه ال ُيقصد بالعربية السليمة اللغة 

لعربية التاريخية التي تظهر يف المسلسالت العسكرية، العربية العسكرية، أو ا

التاريخية، فإن العرب لم تكن تتكلم هكذا، بل كانت تتكلم بالعربية السهلة 

السليمة، يعني كما يتكلم معنا اآلن فيما بيننا، هم يتكلمون كما نتكلم، لكن 

ذا بالعربية بالصواب، يعني ال يتكلم العربي: يا أمير المؤمنين قد ُهزم الجيش.. ه

تمثيل، وإنما يتكلمون: يا أمير المؤمنين قد ُهزم الشيخ، إال إذا كان مثاًل يف خطبة 

أو يف شعر أو نحو ذلك، حينئٍذ يرفع  من أسلوبه، أما الكالم فإنه يكون فصيًحا دون 

 هذه المبالغة، أو مأل الفم بالحروف ونحو ذلك. 

كل ما قيل ال يقلل من أهمية  وال بد أن أنبه إلى أمٍر لكي ال ُيفهم خطًأ، وهو أنَّ 

تعلم اللغات األعجمية، ال بد لألمة من تعلم هذه اللغات، وال بد لها من االستفادة 

منها غاية اإلفادة، وإنما الكالم على كون التدريس والتعليم باللغة األعجمية مع 

  هتيئة كل ما يختم جعل التعليم باللغة العربية وخاصة مراكز التعريب والرتجمة.

العربية يا إخوان ليست مسؤولية الدور العربية فقط، وليست مسؤولية 

المتخصصين فيها؛ بل هي مسؤولية كل عربي وكل مسلم؛ ألهنا جزء من دينه، 

، "واعلم أن نفس العربية من الدين"جزء من دينه كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

ه، وهذه األمور كلها نحن ولو لم تكن كذلك فهي جزٌء من حضارته وقوميته وهويت

 مسؤولون عنها كٌل على قدره. 

وال أقل يف ذلك من تعلمها ومحبتها والدفاع عنها، ونشرها ومطالبة الجميع 

بالعمل على حمايتها واعتمادها يف المكاتبات والتعليم؛ حتى الذي ال يتكلم 

عنها، بالصواب، حتى الذي ال يعرف قواعدها، هذا أمر لك أن تحبها وأن تدافع 

وأن تدعو إلى تعلمها ونشرها، هذا واجب علينا ألن كل واحد يستطيع يفعل ذلك، 

كونك ال تعرف قواعدها وال تتكلم هبا، هذا أمر منفصل يمكن أن تعالجه، أو 
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يمكن أال تعالجه لكن يجب عليك أن تحبها وأن تدافع عنها، وأن تدعو إلى نشرها 

أن العربية ال تعنيه، وأنه متخصٌص يف  وحمايتها، والخطأ الكبير حين يظن أحدٌ 

 غيرها فال عالقة له هبا. 

أشكركم جميًعا على حسن إنصاتكم، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 محمد.

يف الحقيقة أنا أوجزت كثيًرا يف المقدمة، وكان من آثار هذا اإليجاز،  الطالب:

جو قبول معذريت، فأعيد أين نسيت أن أرحب بالسادة الضيوف، وأرحب بكم فأر

الرتحيب بكم جميًعا باألساتذة األجالء، والشيوخ الفضالء، وطالب العلم 

 والباحثين. 

أرحب بأستاذنا الدكتور حسان الطيان، وأستاذنا الدكتور عبد المجيد، 

وأستاذنا الدكتور عبد اهلل، والمهندس محمد المنصوري، وجميع اإلخوة أرحب 

تحضرين األسماء جميًعا، شكًرا لفضيلة الشيخ الجليل  بكم، وعذًرا يعني إن لم

 األستاذ الدكتور سليمان العيوين على هذه المحاضرة الممتعة الماتعة. 

حقيقًة حبُّ العربية ال ينبغي أن يصدر عن عاطفة، بل ينبغي أن يصدر عن 

 علم، هذا هو موجز المحاضرة التي أمتعنا هبا وشنف هبا أسماعنا فضيلة الدكتور،

 حب العربية ال ينبغي أن يصدر عن عاطفة؛ بل ينبغي أن يصدر عن علم. 

وحقيقًة بعد هذا الطرح الوايف، يحضرين بيتان للشاعر الفيلسوف الهندي 

محمد إقبال، حين عبَّر عن انتمائه للعربية رغم أصوله الهندية؛ ألن العربية ليست 

 للعرِب فقط؛ بل هي للعرِب والعجِم أيًضا. 

 الدن: الوعاء أو اإلناءنا أعجمي الدن، أيقول: 

 أنااااا أعجمااااي الاااادن  لكاااان خمرتااااي 

 

 ُصااااانج الحجاااااال وكرمهاااااا الفيناااااان   
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 إن كااااان لااااي نغاااام الهنااااود ولحنهااااا 

 

 لكاااان هااااذا الصااااوت ماااان عاااادنان   

شكًرا مرًة أخرى، لفضيلة  الدكتور األستاذ سليمان العيوين، وإن كانت هناك  

 مداخالت فنرحب هبا، أستاذنا الدكتور حسان تفضل. 

دكتور حسان: بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنا اليوم أشكر األستاذ الدكتور سليمان على هذه 

المحاضرة التي أبحر بنا يف عبقرية العربية، والعربية لغة الجمال ولغة العبقرية، وقد 

ـذي َمأَلَ الّلـغاِت َمحـاِسنًا"صدق شوقي إذ يقول:  ُه يف  ..إِنَّ الَّ َجَعَل الَجماَل َوَسرَّ

 الّضاِد، والذي فخور لغة هبا، نزل الكتاب مفصاًل فسمت به عن سائر األنداد. 

طبًعا جمال العربية أغرى بعض الناس بالقول أهنا: ملك األدب، وأهنا لغة 

الشعر، وأهنا لغة البيان، وغاب عنهم تغافاًل أو جهاًل أهنا أيًضا لغة العلم، فجزاكم 

اهلل عنا كل خير وعن العربية، إذ ذكرت أن العلوم ُكتبت هبا على اختالف أنواعها، 

م استطاعت العربية أن تعرب عن أرق خلجات وقد كنت قديًما وما زلت أقول: ك

الشعوب، فإهنا استطاعت أن تعرب عن أدق مصطلحات العلوم، نعم هي يف تعبيرها 

عن أرق خلجات الشعور يف القمة، ولكنها لم تكن أقل من ذلك عندما عربت عن 

أدق مصطلحات العلوم طًبا كانت أو هندسًة أو كيمياء أو فيزياء، بل يا سيدي 

بعلٍم يعني يغيب عن كثيرين، وهو علم التعمية، وهو علم يشتغل به الناس  ُشغلنا

اليوم يف كل مرافق الحياة، أي تشفير الشفر، تشفير الشفرة علٌم عربي أصيل، أباءه 

هم العرب المسلمون، وهم أول من وضعوا مخطوطات فيه، وفصلوا الكالم 

 @» --مى على نحو حول قوايف تعمل لغات التشفير، ومناهج استخراج المع

أخذه عنهم كل من كتب يف هذا العلم من بعد  -- «41:0٣ -كلمة غير مفهومة

ذلك، من بعد القرن طبًعا الثامن الهجري، والتاسع الهجري، وأول من ألف يف 

إيطاليا مخطوطة يف التعمية هو ألربت يزعم أنه هو أبو التعمية، نحن استطعنا 
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كلمة غير  @» --قرون إلى الوراء، لنبين  بفضل اهلل أن نعيد التعمية خمسة

فيلسوف العرب المشهور هو أول من وضع مخطوًطا يف  -- «41:٣٣ -مفهومة

هذا العلم، إًذا كيف استطاع هؤالء أن يعربوا عن أدق مصطلحات العلوم هبذه 

العربية المبينة، هذه من عبقرية العربية التي خرجت من صحراء قاحلة لتعرب عن 

، لكم جزير -جل وعال -لوم وهي قادرة بفضل اهلل وبفضل قرآن ربناكل هذه الع

الشكر، وأنا أعتذر ألين على موعد، فتعجلت التعليق، بارك اهلل بكم والسالم 

 عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. 

 عافاك اهلل، وبارك اهلل فيك.  الشيخ:

زمان، وهو أن  أستغل هذا الحضور والتغطية، أنا أعيد كالًما قد قلته طالب:

لألسف أن أكثر الجامعات اآلن تعتمد اللغة اإلنجليزية يف التدريس، يقوم الطالب 

يتعلم الطب، فيجدوا الجامعات الخاصة بالكويت، يشرتط على كل مفتتح بجامعة 

خاصة، أن يعتمد اللغة اإلنجليزية لغة للعلم، وأنا ال أعلم ما هو السر يف ذلك، ثم 

الكويت لألسف اعتمدت اللغة اإلنجليزية، وتركت  نجد بعض كليات جامعة

اللغة العربية، هل هم ال يعرفون أن أي شاب ال يستطيع اإلبداع إال بلغته أمام 

العالم هوليود والصينيون وإندونيسيا، بل نجد أن هذه هبا أكثر من عشرين كلية 

 -كلمة غير مفهومة @» --طب تدرس باللغة الرتكية، كذلك السودان درست، 

عند العرب ناجحان سوريا والسودان، اليوم كذلك درس بلغة  -- «40:4٣

 كوريا. 

 كل العالم إال العرب.  الشيخ:

نيجيريا اعتمدت التعليم اإلنجليزي يف كل تعليمها، نجد أن مستواهم  مداخلة:

كلمة غير  @» --انحدر، ما يمكن لإلنسان أن يبدع خارج لغته، حتى أن 

ألف كتاًبا قارن فيه بين اإلبداع والعقل، والقرآن قد أشار و -- «44:04 -مفهومة
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لعلهم يتفكرون، فربط بين  [195]الشعراء: ىئ ہ ۀ ۀ ڻ يئإلى ذلك: 

 الفكر وبين اللغة. 

شكًرا جزياًل لألستاذ الدكتور سليمان، أهاًل وسهاًل بك بين أهلك  مداخلة:

وأصحابك وإخوانك، أشكرك على إشارة قلتها أن كثير من المؤتمرات 

والملتقيات، وهذه بشرى زفتها لنا، تدعو إلى اعتماد اللغة العربية لغًة رسمية يف 

ار سياسي لتفعيل هذه التعليم العالي يف الطب وغيره، وأنا أقول: إنه ال بد من قر

الدعوة، إن لم ُيردف أو تردف هذه الدعوة بقرار سياسي، لن تكون هناك، يعني 

 يصبح كالمنا كمن يغني يف صحراء جرداء.

 -- «45:21 -كلمة غير مفهومة @» --السالم عليكم ورحمة اهلل،  مداخلة:

أن أتكلم  إال أهنا المحاضرة خرجت عن عنواهنا العربية لغة العلوم، كنت أردت

عنها يف العلوم كلها، أنا درست يف الجامعة الهندسة المدنية باللغة العربية 

بسوريا عام ستة وأربعين،  -- «45:50 -كلمة غير مفهومة @» --الفصحى، 

يخرج وزير الرتبية والتعليم العالي قراًرا جامعًيا بأن يتحدث كل األستاذة يف 

يعتمد يف المعهد كتاًبا يف اللغة العربية سواء الجامعة باللغة العربية الفصحى، وال 

هندسًيا أو يف أي علوم إال أن ُيدرس ثالث سنوات كلغة، وأن يعتمد يف أخذه 

للمصطلحات اإلنجليزية والفرنسية واألجنبية أن يأخذها من مجمع اللغة العربية 

يف دمشق، أن هنالك وحدًة يف المصطلحات بين كل الجامعات السورية، وأعجب 

كل العجب أن العرب كيف يفهمون اإلنجليزية وهم لم يدرسوهنا إال كمادة لغوية 

يف اإلعدادية والثانوية، ونحن ندرس العلم الهندسي باللغة العربية وبصعوبٍة أن 

نجد الفهم العميق الفيزيائي لهذه العلوم؛ فكيف منهم ال يدري عن اللغة شيًئا؛ 

تب كتابه مفتاح العلوم، أنه اللغة العربية أن يك -رحمه اهلل-ولذلك كان السكاكي 

 بفروعها نحوها وصرفها وبياهنا، وجزاكم اهلل خيًرا، السالم عليكم. 
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، أستاذي الكريم، الحضور  مداخلة:

الطيبون، أعتذر عن مالحظة أقولها بإيجاز، وهي: فقدان المفاصل التاريخية عندما 

العلوم وهي العربية، هناك مفصالت تاريخيات يجب أن نقف نتحدث عن لغة 

 عندهم: 

وهو عندما خرجت اللغة العربية من الصحراء، ومن البداوة  المفصل األول:

ولغة المشافهة، إلى لغة التدوين، وبدأ القرآن وحماها وحباها، فأصبحت لغًة 

لغة موجودة محميًة إن صح التعبير، يف هذا المفصل نجد أن اللغة تحولت من 

بالفصحى، إلى لغة مكتوبة وإن كان القرآن قد أخذ فيها شوًطا كبيًرا، هذا المفصل 

 األول. 

  -- «49:1٣ -كلمة غير مفهومة @» --: المفصل الثاين

  -- «52:01 -كلمة غير مفهومة @» -- مداخلة:

  -- «54:18 -كلمة غير مفهومة @» -- مداخلة:

 -- «55:29 -مفهومةكلمة غير  @» -- مداخلة:

  :الشيخ
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أنا أشكر جميع اإلخوة واألخوات الذين عقبوا على المحاضرة، والذين لم 

يعقبوا، أريد فقط أن أعلق على بعض األمور، وإال فكلمة التعليقات هي تكتفي 

 بنفسها بإذن اهلل تعالى. 

نعم، ال شك أن القرار السيادي ال يكفي، وال بد من وجود قبل ذلك مراكز 

جبارة للرتجمة والتعبير؛ لكي تغير هذا األمر، ولعلي أشرت إلى هذا يف 

المحاضرة؛ يف بريطانيا مثاًل مركز الرتجمة والتعريب عندهم أحد عشر طبًقا كلها 

ثل هذا يف العالم العربي، خاصة بالرتجمة والتعريب من جميع اللغات، ال يوجد م

ما يف مقارنة ال يف عدد السكان، وال الفروق المالية، لكن هناك فرق يف االهتمام 

بالمسألة هذه، عند العرب يف بعض المحاوالت للرتجمة والتعريب لكنها غالًبا 

متفرقة وغالًبا هي جهود شخصية وجهود كلما يعني انتهت تبدأ من جديد، ال يغني 

عض، وربما تجد أن الكلمة الواحدة ترجمت أكثر من مرة يف عدة بعضها على ب

بلدان؛ فأدى ذلك إلى تعدد الرتاجم ونحو ذلك، كل هذا بسبب أنه ال يوجد جهة 

معينة تتبنى هذا األمر بقوة وكان من المفرتض أن يتبنى ذلك الجامعة العربية أو 

 جهة من الجهات التابعة لها. 

أن الموضوع كبير، وال يمكن أن نحيط به، ولم أنا يف هذه المحاضرة أعلم 

يكن من همي أن أتتبع التاريخ، أتتبع التاريخ يعني كتابة العلوم بالعربية؛ ألن هذا 
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واسع جًدا؛ أنا كنت يعني أركز فقط على أن العربية هي لغة العلوم حتى يف العصور 

بل ذلك كل الحديثة، فذكرت أنه يعني لغة العلوم مقابل ثالثة قرون ونصف، ق

العلوم كانت تسجل عند العرب والمسلمين على اختالفها بالعربية، لكنها إلى 

اآلن هي لغة العلوم، ويمكن أن تبقى لغة للعلوم، فلهذا ما ذكرت ما ذكره بعض 

 اإلخوة من مركز الحكمة وما إلى ذلك؛ ألن هذا لم يكن من همي يف المحاضرة. 

عربية واإلنجليزية أنا ال أقول إن كل وعندما قارنت بعض المقارنات بين ال

المقارنات يف مصلحة العربية، نعم اللغات األخرى فيها ميزات ال توجد يف 

العربية، ال أقول كل يعني المقارنة يف مصلحة العربية، فهناك أشياء ربما ال توجد يف 

اللغة العربية وتوجد يف اللغات األخرى، وإنما ذكرت أهم الظواهر التي هي 

اهر، يعني أن العربية تعتمد على االشتقاق، أما اإلنجليزية فتعتمد على كظو

اإللصاق، فرٌق بين األمرين أن اللغة تعتمد على قص ولصق وال تنتج إال كلمة، 

ولغة تعتمد على االشتقاق الذي يعتمد على األضداد، فلهذا تستطيع واستطاعت 

اجه ما جد من العلوم يف كل عصر اللغة العربية على مدار هذه القرون الكثيرة أن تو

ويف كل مكان، لوجود هذه القوة الذاتية فيها؛ بينما اللغات األخرى الكلمات فيها 

ال تستطيع أن تواجه كل المستجدات، ولو أن األمر استمر هبا على هذه الحال 

لتغيرت بعد مائة سنة مائتين سنة، كما يقول ذلك علماؤهم، أما اللغة العربية 

اآلن الواحد منا بل يستطيع الصغير منا أن يسمع نًصا قيل قبل خمسة عشر فيستطيع 

قرًنا ويفهمه؛ فلهذا غير العرب عندما يعني تقول لهم: إين أستطيع أن أفهم نص 

قيل قبل عشرة قرون أو خمسة عشر قرن، ما يكاد يصدق ذلك؛ ألنه ال يوجد عنده 

ثالثمائة أربعمائة سنة فقط، هذا األمر أصاًل، يعني يفهم نص قيل قبل مائتين 

المتخصصون وكبار األساتذة يف الجامعات، هم الذين يعرفون اللغات الميتة 

 الالتينية ونحو ذلك مما ُكتب منها. 
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ونسمع  -عليه الصالة والسالم-أما نحن فنسمع القرآن الكريم، وكالم النبي 

 عنرتة يقول: 

 هاااال  اااااادر الشااااعراء مااااان متاااااردم 

 

 أم هاااال عرفااااب الاااادار بعااااد تااااوهم   

 يااااااا دار عبلااااااة بااااااالجواء تكلمااااااي  

 

  ........................ 

... إلخ، ونفهم أن ربما تأيت أسماء مواضع مثاًل أو كلمات حوشية أو غريبة، ما  

نفهم معناها الدقيق، لكن نفهم المعنى اإلجمالي لها، بسبب أن االشتقاق يعيننا 

على ذلك، هذا الذي أعنيه، لكني ال أعني أن كل المقارنات يف مصلحة اللغة 

فيها مزايا وما إلى ذلك، لكن هذه  العربية، نعم اللغات األخرى على اختالفها

المزايا لم تستطع أن تجعلها لغة قادرة على البقاء وعدم التغيُّر، ولهذا اللغة العربية 

هي اللغة الوحيدة التي تمتنع عن التغير، يمكن أن تزيد، يمكن أن تثرى، يمكن أن 

أرض، تتخصص الداللة أو تعمم الداللة، لكن ما تتغير الداللة، كلمة أرض هي 

من خمسة عشر قرن إلى اآلن، ولو جاء إنسان أو شعب ألي سبب من األسباب، 

أو خطأ من األخطاء فتحولت عندهم كلمة أرض إلى معنًى آخر كنافذة، سيقول 

أهل اللغة: هذا خطأ، ولو اجتمع الناس كلهم على ذلك، يقولون: هذا خطأ، 

ويعودوا إلى اللغة؛  ويستمرون على أنه خطأ حتى يعود الناس عن هذا الخطأ،

لتبقى اللغة سليمة غير متغيرة، طبًعا الرتباطها بالمقدسات اإلسالمية التي يجب 

أن ُتفهم هبذه اللغة، لكن يف اللغات األخرى ممكن أن تتغير الداللة، كلمة كانت 

بمعنى أرض وصارت نافذة، خالص يف المعجم يشطبون على كلمة نافذة 

ي األمر عندهم، الكلمات التي ترتك وتموت ُتحذف ويقولون: معناها أمر، وينته

من المعجم عندهم، الكلمات التي تتغير معانيها يغيرون المعنى عندهم، الكلمات 

 التي تجد ليس لها أي أصل يف اللغة ُتدخل يف المعجم عندهم. 

أنتم تعرفون ذلك، معجم اكسفورد اآلن الذي ُيطبع قبل عشر سنوات ليس له 
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ما خرج معجم جديد تأخذه؛ ألن فيه تغييرات وتبديالت وكلمات قيمة، ال بد كل

حذفت وكلمات أضيفت ومعاين تغيرت.. إلخ، هذه لغتهم وهذه لغات أكثر العالم 

الموجود اآلن تتغير، اللغة العربية ال تتغير، تزيد تنمو تثرى لكن ما تتغير، هذا 

الذي أدى إلى ذلك ال الذي أوجد لها خاصية البقاء، نعم ارتباطها باإلسالم هو 

 شك، لكن يبقى أنه كل خاصية بل هذه أهم خاصية يف اللغة العربية. 

أخيًرا أشارت إحدى األخوات إلى الشذوذ، الغرض أن نقارن الشذوذ يف اللغة 

العربية واللغة اإلنجليزية، أنا أظن أن النتيجة لمصلحة اللغة العربية يف هذا الشأن، 

ا اللغة اإلنجليزية، فيقول يعني الماضي من المضارع بـ أنا أذكر أستاذ كان يدرسن

ed  ،ثم أعطانا سبع صفحات، يقول: هذه أهم األفعال التي شذت عن القاعدة

 قاعدة وأهم الشواذ سبع صفحات، كيف يعني قاعدة؟ 

يعني اللغة العربية اآلن عندما تعود إلى كتب اللغة المتخصصة، يعطيك 

لعرب، ثم يأتيك بمثال أو مثالين أو ثالثة أمثلة، ثم القاعدة ثم يقول: وشذ قول ا

تقول: كيف قاعدة وشذت عنها ثالث أربعة؟ هذه ألن اللغة أمر اجتماعي، ليس 

فقط أمر لسان اجتماعي، يعني الكويتيين أهل كرم وفضل، لكن قد يخرج منهم 

غة أناس قليلون ليسوا كذلك، ما يغير هذا الحكم على الشعب الكويتي، كذلك الل

العربية هذه شواذ قليلة، لكن عندما تكون الشواذ سبع صفحات وهذه أشهر 

الشواذ، كيف تقول: أن اللغة هذه مطردة؟ كيف تقول: إنه ما يف شذوذ، واللغة 

اإلنجليزية فيها حروف تكتب وال تقرأ، وحروف تقرأ وال تكتب، وحرفين ثالثة 

م ُينطق على أشكال مختلفة، إذا اجتمعت تغير النطق، بل إن الحرف الواحد عنده

هذا ال يوجد يف اللغة العربية، الحرف الواحد نطقه واحد، ما يمكن أن ُينطق بأكثر 

 من نطق. 

العين ضمها ُع، ما يمكن أن ننطق بغير ذلك، والعين فتحة َع، والعين كسرة ِع، 
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والعين سكون أع، انتهينا خالص، مضبوطة مائة بالمائة، األصل يف اإلمالء أن 

اإلمالء يكون صورًة للمنطوق، نعم يف شذوذ يف اإلمالء، شذوذ اإلمالء كلها ال 

تجمعها ما تأيت صفحة، صفحة واحدة ما تأيت صفحة واحدة، لكن تكتب بال ألف، 

يها واو، كلها لو تجمعها ما جاءت اسم الجاللة اهلل تكتب بال ألف، عمرو جاءت ف

صفحة واحدة، هذا الشذوذ المقبول يف العلوم، لكن أن تقول: الشذوذ سبع 

 صفحات يف قاعدة واحدة، هذا الذي أقول: أنه ال ُيقبل. 

يف النهاية أنا أشكر اإلخوة الذين نظموا هذه المحاضرة، وأعيد شكرهم، 

اهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا وشكًرا لكم وحسن إنصاتكم، وعافاكم اهلل، و

 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

شكًرا لفضيلة األستاذ الدكتور سليمان العيوين، حفظك اهلل ونفع بك، كما 

أشكر السادة الحضور على هذه اإلشراقة وهذه اإلطاللة الطيبة منكم بارك اهلل 

نا فضيلة الدكتور نقدم لك فيكم، وأسعدتمونا يف هذه الليلة المباركة، واسمح ل

 درًعا من مركز فصحى لالستشارات اللغوية. 
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  « اللغة العربية»حماضرة  (2)
 .  (4)حياكم اهلل وبيَّاكم وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بالجميع 

العربية كما تعرفون يا إخوان كانت العرب تتكلمها بالسليقة، يعني أنَّ األطفال 

باإلسالم، فحمل  يأخذوهنا من آبائهم ومن مجتمعهم دون تعلم، ثم جاء اهلل 

العرب هذه الرسالة العظيمة الخالدة، وخرجوا على صهوات جيادهم ناشرين 

لإلسالم فاتحين البالد هبذا النور، فنقلوا معهم اللغة العربية إلى بالد اهلل الواسعة، 

مما أدى إلى اختالط العرب بالعجم، وهذا أدخل اللحن والخطأ يف كالمهم، فهبَّ 

لى اللغة العربية، وبذلوا يف ذلك جهوًدا كبيرة، فلماذا فعلوا العلماء للمحافظة ع

 ذلك؟ هل فعلوا ذلك لسواد عيون اللغة؟ 

ال؛ ألن كثيًرا من الذين خدموا اللغة العربية أعاجم غير عرب، وإنما فعل 

العلماء ذلك؛ ألهنم يرون أنَّ اللغة العربية جزٌء ال يتجزأ من اإلسالم؛ كما قال شيخ 

، فقام العلماء "اعلم أن نفس العربية من الدين": -رحمه اهلل-ن تيمية اإلسالم اب

وصربوا واصطربوا يف حفظ هذه اللغة واستنباط قواعدها، وكان الواحد منهم 

يخرج من حواضر اإلسالم التي تعد من أكثر األماكن يف ذلك العصر رفاهية، 

ما قلة األمن وانعدام ويبقى يف جزيرة العرب سنين كثيرة، حيث الَحر والتعب، ورب

                                           
 على قناة المفتي اللغوي. (https://youtu.be/BhdjBxIed_Q) رابط هذه الحلقة المباركة (4)

https://youtu.be/BhdjBxIed_Q
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وسائل الرفاهية، فبعضهم بقي أربعين سنة؛ كالخليل بن أحمد الفراهيدي وأبي 

زيٍد األنصاري، يعني يبقى أربعين سنة وهو يدور على القبائل يف جزيرة العرب، 

 يحفظ كالمهم وأشعارهم ويكتب ما يستطيع من ذلك. 

سنين يف داخل جزيرة  وأغلب علماء اللغة يف ذلك الوقت فعلوا ذلك، بقوا

العرب يحفظون لغة العرب حفًظا وكتابًة، ثم يعودون بعد ذلك إلى حواضر 

اإلسالم؛ كالبصرة ويبثون ما حفظوه، ويحاولون أن يستنبطوا منه شيًئا من قواعد 

-هذه اللغة؛ لكي يحفظوها من التغيُّر، وقاموا هبذه األعمال العظيمة بعد توفيق اهلل 

 التي أدت إلى حفظ هذه اللغة إلى يومنا هذا. ، -سبحانه وتعالى

ومما تميَّز به علماء اللغة: أهنم يؤمنون أن هذه اللغة لغٌة خالدة، ويجب أن 

تبقى خالدة، وأن تبقى عصيًة على التغيير والتبديل؛ ألنَّ الوحيين جاءا هبا، وال 

تغيرت هذه اللغة  ُيفهم القرآن وال الُسنَّة إال بمقتضى هذه اللغة الشريفة، ومتى ما

الشريفة ألفاًظا أو مفاهيم أو أساليب وُفهمت على غير مقتضى العرب يف زمن 

-، ومراد نبيه -سبحانه وتعالى -التنزيل، فإن هذا سيؤدي إلى عدم فهم مراد اهلل

- ،ل العلماء يف سبيل ذلك أموًرا كبيرة من أذى الناس ؛ ولهذا تحمَّ

وغيرهم، فإذا أخطأ الناس أو انتشرت أخطاء  وأذى األُمراء، وأذى الشعراء، ..

لغوية سواًء يف األلفاظ أو يف المعاين أو يف األساليب، فإن أهل اللغة يصرون على 

أنَّ هذه أخطاء، وال بد أن يرتكها الناس وأن يرتاجعوا عنها إلى الصواب، مما ينفر 

م منهم بعض الناس، ولكنهم يصربون على ذلك ويصابرون، وكانت لجهوده

  نتائج كبيرة جًدا يف حفظ اللغة العربية التي بقيت إلى اليوم. 

ونحن اليوم بعد خمسة عشر قرًنا، ألف وأربعمائة وأزيد ومع ذلك ناشئتنا 

بالثانوية والمتوسطة واالبتدائية يفهمون كثيًرا مما قيل يف هذه القرون الطويلة 

ًبا يف ذلك؛ ألن هذا أمر العريضة الضاربة يف عمق التاريخ، ربما نحن ال نرى عج
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عندنا بدهي وطبعي وعادي يعني، نسمع القرآن الكريم ونفهمه، ونسمع األشعار 

ونفهمها ما فيها إشكال، لكن عندما تأيت إلى األعاجم الذين ال تتجاوز لغاهتم 

مائتين سنة، ثالثمائة سنة، أربعمائة سنة إذا كانت لغات معمرة، ثم تقول: إنني 

غير متخصص يف اللغة، أستطيع أن أفهم ما قيل قبل خمسمائة سنة أستطيع أن وأنا 

ينبهرون، كيف تفهم ما قيل قبل خمسمائة سنة؟ أو قبل ألف سنة.. ما يصدقون، 

وقبل ألف وخمسمائة سنة ما يصدقون أنك تستطيع أن تفهم ما ُكتب وما قيل قبل 

 كل هذه القرون. 

ئة وخمسين سنة، وما قيل من كتب فاإلنجليزية مثاًل عمرها ال يزيد عن ثالثما

قبل ثالثمائة وخمسين سنة يف اإلنجليزية ال يفهمها اإلنجليز اليوم، ألهنا تغيرت 

وتبدلت، وعندهم ال إشكال يف تغيُّر الكلمات ومعانيها وأساليبها، ويمكن أن 

يحكموا على الكلمة بالموت فيخرجوها من المعجم، وأن يحكموا على أن 

نيها، كأن معناها اآلن مثاًل أرض، لسبب من األسباب صار الكلمة تغيرت معا

معناها كرسي، خالص يضربون على المعنى األول، ويثبتون المعنى اآلخر وينتهي 

األمر عندهم هبذا العمل، فتجتمع مجامعهم كل سنوات ويغيرون ويبدلون كما 

ترون مثاًل يف معجم اكسفورد الذي ال بد كلما خرجت نسخة جديدة يحصل 

الناس على نسخة منها؛ ألن يف ألفاظ ُحذفت، وكلمات جديدة أضيفت، ومعاٍن 

تغيرت؛ فأصبحت ناشئة اإلنجليز اليوم ال يفهموا ما كتبه شكسبير المتوىف قبل 

يعني أقل من أربعمائة سنة من اآلن، ورواية شكسبير الموجودة اآلن ومسرحياته 

 ي لكي يفهموها. وأعماله هي مرتجمة من اإلنجليزية إلى اإلنجليز

كان كل ذلك بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى هبذه الجهود والمثابرة من أهل 

اللغة؛ فلهذا ال تجد على مدار التاريخ عموًما، أن نحوًيا أو لغوًيا كان مقرًبا من 

األمراء أو له منصب، ومع ذلك صربوا وصابروا وأصروا على أن اللغة يجب أن 
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ير، نعم اللغة العربية تزيد وتنمو وتثرى وتواجه كل تبقى وأن ُتحفظ وأال تتغ

المستجدات، لكن بالطرق القياسية الصحيحة، لكن ما يجوز أن نغير الداللة، أن 

نغير معنى الكلمة، ما يمكن هذا، هذا ال يقبل عندنا، ولو حدث يصرون على أنه 

 خطأ، ويصرون على أنه خطأ، ويصرون على أنه خطأ، حتى يعود الناس إلى

 الصواب. 

ولو قرأت فيما ُيسمى بكتب لحن العامة، أو لحن العوام، لرأيت من ذلك 

عجًبا، مثاًل ابن الجوزي ألف يف لحن عوام بغداد يف وقته، أبو بكر الزبيدي ألَّف يف 

لحن عوام األندلس يف وقته، الكسائي ألف لحن العوام يف وقته؛ وهكذا تقرأ يف 

ألخطاء التي يذكرون أن الناس يف ذلك الوقت هذه الكتب تتعجب من األلحان وا

يقعون فيها، يعني كيف أن يعقل أن عربي يقول مثل هذا الخطأ، يمكن يعني 

األخطاء، والعرب يعني قبل خمسمائة سنة ستمائة سنة عندما يسمع كالمنا 

يتعجبون، يقولون: كيف عربي يتكلم هكذا؟ األخطاء تختلف، لكن يبقى أهل 

أن هذا خطأ، وينبهون الناس على أنه خطأ حتى يرتاجع الناس، اللغة يصرون على 

فلهذا لو تجد تقرأ هذه الكتب، تجد أن أغلب األخطاء التي يف هذه الكتب ذهبت 

اآلن خالص ما ُتستعمل، حتى يف بغداد وحتى األماكن التي ُألِّفت هذه الكتب 

بل مثاًل عشرين سنة فيها، بل اآلن عندما تجد بعض األخطاء التي كنا ننبه عليها ق

عشر سنوات، تجد أن كثيًرا منها قد ذهب وتالشى أو خفَّ استعماله بسبب التنبيه 

عليه، وإصرار أهل اللغة على أن هذا خطأ والصواب كذا، ولو كان هناك بعض 

الناس يستهزئ هبم، ويضحك عليهم، وال يهتم بكالمهم؛ لكن يبقى أهل اللغة 

للغة، يرون أن اللغة جزء من الدين ال يجوز أن مصرين على ذلك؛ ألهنم حماة ا

 يتغير أو ُيتساهل فيه. 

فأهل اللغة لهم جهود كبيرة يف المحافظة على دين اهلل سبحانه وتعالى، 
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بمحافظتهم على هذه اللغة، فإن فهم الناس وسالئقهم متى ما تغيرت عن فهم 

 فهم القرآن وفهم العرب وسالئق العرب، فإن هذا سيؤدي إلى طوام كثيرة جًدا يف

 الُسنَّة. 

ويعني األمثلة على ذلك ربما كثيرة قديًما وحديًثا، وذكرت مثالين من قبل 

ولعلي أعيدهم اآلن، فمن األمثلة القديمة على انحراف الفهم: احتجاج المعتزلة 

؛ على أن القرآن مخلوق والقصة [62]الزمر: ىئ ہ ہ ہ ہ يئبقوله تعالى: 

 معروفة يف القول بخلق القرآن. 

نعم، السبب األكرب يف انحرافهم هو لغوي، أهنم فهموا القرآن على غير مقتضى 

فهم العرب، ولهذا كان أبو عمرو البصري إذا حاجج بعض المعتزلة يف بعض 

مت القرآن فهًما مسائل االعتزال كان يقول له: إنما أوتيَت من عجمتك، أو إنما فه

 ىئ ہ ہ ہ ہ يئأعجمًيا، فيؤدي به ذلك إلى الفهم الخاطئ، فيفهم من: 

؛ أنَّ القرآن مخلوق ألنه شيء، فهو لم يفهم العموم من المذكور يف [62]الزمر:

اآلية كما تفهمه العرب، فالعرب إذا عممت شيًئا؛ فإهنا تربطه بالفعل المذكور يف 

شيء، يعني: ُكْل كلَّ شيٍء يؤكل، وال تريد أن كل الكالم، فإذا قلت: ُكْل ُكلَّ 

الصحون وكل البيت، وكلني أنا أيًضا، هذا ما ُيتصور وال ُيفهم عند العرب، ولو 

قلت البنك: اذهب إلى السوق واشرتي كل شيء، وهو طفل صغير ما يفهم أنك 

ذا يف تبيح له أن يشرتي السيارات والعمارات، ال يعني اشرت كل شيٍء ُيشرتى، وهك

؛ يعني: خالق كل شيء مخلوق، [62]الزمر: ىئ ہ ہ ہ ہ يئقوله تعالى: 

فيربط العموم بالفعل المذكور وهو الخلق، ومعنى اآلية عند العرب: كل شيء 

ال خالق إال اهلل، هذا المعنى، هذا الرد اللغوي،  -عز وجل -مخلوق فإن خالقه اهلل

 يئذا عندما قال سبحانه وتعالى: الردود الشرعية أخرى يف ردود كثيرة جًدا؛ فله
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؛ كان المعنى: تدمر كل شيء أمرت بتدميره، [25]األحقاف:  ىئ ں ڱ ڱ

فالعموم مربوط بالفعل المذكور؛ فلهذا لم تدمر السموات، ولم تدمر األرض، 

 ڻ يئولم تدمر األقوام اآلخرين؛ بل لم تدمر بيوهتم التي قال فيها سبحانه: 

 ؛ ألهنا ُأمرت بتدمير هؤالء.. وهكذا. [25]األحقاف: ىئ ۀہ ۀ ڻ ڻ

ومن الخلل يف العصور األخيرة بسبب الفهم غير العربي لنصوص القرآن 

يا معشر قريش أما »: -عليه الصالة والسالم-والُسنَّة ما فهمه بعضهم من قوله 

ففهم أنَّ المراد بالذبح هنا: الذبح كذبح الشاه، وهذا  «واهلل لقد جئتكم بالذبح

ُيسمى فهم عامي، فهم النصوص الشرعية بفهم العامة؛ ألن العرب ال تفهم من 

الذبح مع اإلنسان هذا المعنى، بل تقول العرب: قتلت فالًنا وذبحته، ونحرته، 

نسان وضحيت به، كلها بمعنى قتلته، وال تعرف العرب قتل اإلنسان وذبح اإل

-كذبح الشاة ال يف لغتها وال يف أخالقها إال ما ندر، فلهذا عندما قتل البغاة عثمان 

 قال الشعراء يف ذلك أشعاًرا كثيرة؛ من ذلك قول الشاعر:  -◙

 ضااااحوا بأشااااما عنااااوان السااااجود 

 

 بااااه يقطااااج اللياااال تساااابيًحا وقر ًنااااا   

-فقال: ضحوا به، مع أهنم قتلوه، وهؤالء المعشر الذين قال فيهم النبي  

-  ،ما قال كلهم ُقتلوا قتاًل، ولم ُيذبح أحد منهم كما ُتذبح الشاة

وعندما أراد الراوي أن يبين ما فعله الخوارج بابن خبَّاب، قال: فذبحوه كما تذبح 

الشاة، إًذا لو قال: ذبحوه وسكت لُفهم أهنم قتلوه؛ فاحتاج إلى مزيد كالم لكي 

عنى الذبح كذبح الشاة إال بقرينة لفظية يبين المراد، وال يكون الذبح مع اإلنسان بم

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئأو معنوية، كما يف قوله تعالى: 

 ٻ ٻ ٱ يئ؛ لو لم يقل بعد ذلك: [102]الصافات: ىئ يئ ىئ

 ؛ لفهما أن المراد بالذبح: القتل.. وهكذا. [103]الصافات: ىئ ٻ ٻ
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فهذه الفهوم هي فهوم عامية؛ ألن الحروب بعد ذلك كثر فيها أنَّ المخالف 

يذبح المخالف كما ُتذبح الشاة، فكثر ذلك عند الناس حتى استقر يف أذهاهنم أنه 

إذا قيل: ذبح فالن فالًنا، أن المراد قد يكون أنه ذبحه كذبح الشاة، فهذا معنى عامي 

فهًما تفهمه العرب من كالمها الذي نزل به استجد بعد ذلك يف فهوم الناس، وليس 

 القرآن الكريم والحديث الشريف. 

لعلي تجاوزت الوقت الذي طلبوه مني، فلهذا أستميحكم عذًرا، وجزاكم اهلل 

 خيًرا، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. 

هناك خلط عند كثيٍر من الناس بين المنطق والعقل، المراد بالمنطق هو: 

ا العقل األمور العقلية، هذه أمور  المنطق اليوناين، قواعده ومقدماته.. إلخ، أمَّ

مشرتكة بين الناس كلهم، واللغة العربية لها عالقة قوية بالعقل، هي محكمة البناء، 

شك أهنم يعملون عقولهم، يف كتب النحو يف وللعقل دور يف بنائها، والنحويون ال 

التعليل.. وما إلى ذلك، هذه يعني أغلبها أمور عقلية؛ بل إن المنطق لم يدخل 

أصاًل إالَّ بعد كتابة النحو واستقراره، فسيبويه رحمه اهلل الذي ألَّف أعظم كتاب يف 

الذي أدخل  النحو وأول كتاب يف النحو، ألفه سنة مائة وثمانين يعني قبل المأمون

كتب المنطق إلى اإلسالم، وكتاب سيبويه فيه كل هذه التعليالت الذي يذكرها 

النحويون بعد ذلك يف كتبهم؛ فهي تعليالت عقلية، يعني عندما ُيقال مثاًل: إذا 

التقى ساكنان فإن العرب تكسر الساكن األول، فتقول: اذهب اآلن، لماذا؟ ألنه ال 

أمر عقلي ليس منطقًيا، ليس هذا منطقًيا، وهكذا يف يمكن أن يلتقي ساكنان، هذا 

 تعليالت كثيرة جًدا، هي تعليالت عقلية ليست منطقية. 

العلماء الذين أدخلوا المنطق يف النحو، هم علماء قلة، أقوالهم وكتبهم غير 

مشهورة، ومع ذلك رد عليهم النحويون وهجروا كتبهم، حتى قيل: إن كان النحو 

 نعرف منه شيًئا، وإن كان النحو ما نقول فال يعرف منه شيًئا، ما يقوله فالن فال
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وتجد أن كثيًرا من النحويين عندما يتقن بعضهم أمور المنطق ومصطلحات 

المنطق يف النحو، يكون هذا خلط بين العلوم، والنحويون ال يقصدون مثل هذه 

دوده على المصطلحات والمعاين يف كتبهم؛ كما يفعل ابن مالك وابن هشام يف ر

بعض مثاًل ابن الحاجب وبعض النحاة يعني خاصة النحاة غير العرب الذين دخلوا 

يف دراسة النحو، أما النحاة الكبار كسيبويه والمربد والمازين، ثم بعد ذلك النحاة 

الكبار الذين جاءوا من بعدهم كابن قتيبة، وابن مالك وابن هشام وأبي حيان، 

 النحو بالمنطق أبًدا. هؤالء كلهم يعني ال يخلطون 

  -- «20:49 -كلمة غير مفهومة @» -- طالب:

اهلل أعلم، اهلل أعلم.. هذه أمور غيبية ما نعلمها وال نتكلم فيها إال  الشيخ:

بالظن والتخرص، حتى أن الجمعية الربيطانية من سنوات قديمة اجتمعت وقررت 

عدم الخوض يف هذه المسألة؛ ألهنا مسألة ال يمكن القطع فيها، الذي يعني يمكن 

أن أصل البشر آدم عليه السالم،  أن ُيقال: أن أصل اللغات لغٌة واحدة؛ ألننا نؤمن

وزوجه حواء، فالظاهر من ذلك: أن لغتهم كانت لغًة واحدة، ثم أبناؤهم أخذوا 

منهم هذه اللغة، ثم بسبب من األسباب يف زمن من األزمان تبلبلت هذه اللغات، 

أو كما يحدث اآلن مثاًل اللغة العربية هي لغٌة واحدة ثم صارت فيها عاميات، 

  الجزيرة تختلف عن عامية مصر، عن عامية الجزائر. عامية مثاًل 

ثم مع الوقت تعمقت هذه العاميات فصارت العاميات لغات، انقلبت العامية 

إلى لغة، ثم ابتعدت هذه العامية حتى صارت كأهنا لغة ال عالقة لها بالعامية 

األخرى، يعني هذا الذي يمكن أن ُيتصور، لكن ما اللغة األولى؟ جاءت بعض 

األحاديث لكنها ضعيفة ال تثبت، أن لغة آدم العربية، أو لغة أهل الجنة العربية، 

لقوله:  بعض العلماء يقول: إن األصل اللغة العربية، وهي توقيفية من اهلل 

؛ لكن األرجح يف هذه اآلية كما ذكر [31]البقرة: ىئ ڄ ڄ ڦ يئڦ
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أعطاه القدرة على الكالم وعلى وضع  شيخ اإلسالم ابن تيمية أن المعنى أن اهلل 

الكلمات ونحو ذلك، أما ما لغته؟ اهلل أعلم، لكن علماء اللغة المقارن أكثرهم 

يقولون: إن أصل اللغات هي لغٌة ذهبت واضمحلت اآلن، وأكثر ما يمثل هذه 

 اللغة األولى هي اللغة العربية، فكذا يقولون واهلل أعلم، نعم. 

السؤال، يقول: شيخنا الفاضل متى بدأ اللحن  شيخنا نختم هبذا طالب:

 والتحريف يف اللغة عند العرب، والتحريف يف العامية. 

نعم؛ قلنا: العرب كانت تتكلم بسليقتها حتى خالطت األعاجم بسبب  الشيخ:

خروجهم من جزيرة العرب لنشر اإلسالم فاختالطهم باألعاجم سبَّب سماعهم 

عليهم، فلهذا أوقف العلماء االحتجاج بكالم  لغير العربية، فهذا أدخل اللحن

العرب منذ ُسمع أول لحن، فأول لحن يف الحاضرة ُسمع سنة مائة وخمسين، 

فأوقف االحتجاج يف سنة مائة وخمسين يف الحاضرة، ويف البوادي بوادي الجزيرة، 

داخل جزيرة العرب، يمتد االحتجاج إلى سنة ثالثمائة؛ ألن العرب هم الذين 

إلى داخل الجزيرة، أما داخل الجزيرة فبقيت صافية لم تدخل األعاجم خرجوا 

 إليها إال بعد ذلك يعني يف حدود الثالثمائة وما إلى ذلك، نعم. 
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 ملن يريد أن يبدأ بتعلم اللغة العربيةحماضرة: 

 
 

 حماضرة  (3)
 أن يبدأ بتعلم اللغة العربيةملن يريد 

 
 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، صلى اهلل عليه وعلى آله 

وأصحابه وسلم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأسعد اهلل أوقاتكم بكل خيٍر 

 .  (5)ومحبة وبعد

ــة  ــة اللغ ــر: معرف ــن األثي ــال اب ــين اللحــن والتصــحيف، وق ــن ش ــا ُيخلصــه م م

واإلعــراب همــا أصــٌل يف معرفــة الحــديث وغيــره لــورود الشــريعة المطهــرة بلســان 

العرب، وقال اإلمام األصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعـرف 

مــن كـذب علــي متعمــًدا : »--النحـو أن يــدخل يف جملـة قــول النبـي 

حنـت فقـد كـذبت ؛ ألنه لم يكن يلحن؛ فمهما رويت عنه ول«فليتبوأ مقعده من النار

   عليه. 

وقال اإلمام الزهري: ما أحدث الناس مروءًة أعجب إلـي مـن تعلـم الفصـاحة، 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية له كالٌم طويٌل نافع عن اللغة العربية، وأكثـره جـاء يف كتابـه 

العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فكان أكثـر مـن ثلثـه أو 

                                           
 فتي اللغوي(.مقناة )ال على(   A-https://youtu.be/jz5QM6egC المباركةرابا هذه الحلقة  (5)

https://youtu.be/jz5QM6egC-A)%20على
https://youtu.be/jz5QM6egC-A)%20على
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خاًصا بالكالم عن اللغة العربيـة ووجـوب تعلمهـا والحفـاظ عليهـا، قريًبا من نصفه 

 وكذلك اإلمام الشافعي له كالٌم كثير عن اللغة العربية وخاصًة يف كتابه الرسالة.

ــا، ومنهــا علــوم اللغــة  ــة يف طلــب العلــوم عموًم ــة المنهجي ــا مــا يتعلــق بأهمي أمَّ

؛ فـإنَّ هـذا يكـون مرقـاًة لطلـب العربية، فإن الطالب إذا كان له منهج يف تعلم العلـوم

العلوم، وُسلًما لكي يصل إلى ما يريد من هذه العلوم، ويكـون هدايـًة لـه لالسـتفادة 

مما يدرس، ويكـون مـدعاًة لـرتاكم المعلومـات؛ فـإنَّ طلـب العلـم يجـب أن يكـون 

بالرتاكم، فكثير من الطالب يدرس ويطلب العلم وقًتا كثيـًرا وزمنًـا طـوياًل، ويجهـد 

لــك جهــًدا كبيــًرا، فتكــون االســتفادة بعــد ذلــك معدومــًة أو قليلــًة بســبب عــدم يف ذ

المنهجية يف طلب العلم؛ فلهذا كان واجًبا أن نـتكلم علـى طريقـٍة مناسـبة يف دراسـة 

 اللغة العربية كل علٍم على حدة. 

 هذه العلوم العربية ذكرنا من قبل هي على قسمين، علوم العربية على قسمين: 

 ول: علوم تصحيح. القسم األ

 والثاين: علوم تفصيح. 

علوم التصحيح، هي التي تقـي اإلنسـان مـن الخطـأ، يعنـي تنقلـه  فالقسم األول

من الخطـأ إلـى الصـواب، وهـذه العلـوم تشـمل: النحـو، والتصـريف، والعـروض، 

 ومتن اللغة، هذه العلوم تقي اإلنسان من الخطأ يف اللغة. 

هي التي تنقل اإلنسـان مـن الكـالم المعتـاد إلـى : علوم التفصيح ووالنوع الثاين

الكالم الفصيح البليغ ترفع درجتـه يف اللغـة، ويشـمل ذلـك: األدب والبالغـة وفقـه 

اللغة، فعلى ذلك يكون من المنطقي والمعقول أن يبدأ اإلنسان يف علـوم التصـحيح 

 أم يف علوم التفصـيح؟ ال شـك أنـه سـيبدأ بعلـوم التصـحيح؛ ألن الصـحة هـي رأس

 المال، والتفصيح يأيت بعد ذلك لمن استطاع أن يحصل على درجة التصحيح. 
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وأول علم من علوم اللغة نتكلم عليه هو علم النحو، فعلُم النحو هو: أبو علـوم 

اللغــة، فأهميتــه تــأيت يف الدرجــة األولــى لطالــب العلــم؛ ألنــه القــانون األكــرب لعلــوم 

لضـوابط التـي تضـبط هـذه اللغـة الشـريفة، العربية، ففيه أغلب القوانين والقواعد وا

 وتقي اإلنسان من اللحن يف كالمه. 

ــى مراحــل وطبقــات؛  ــأيت عل ــوم ي ــن العل ــره م ــدئونودراســة النحــو كغي  فالمبت

يبتدئون بدراسة كتاب األجرومية وُيسمى المقدمة اآلجرومية البـن آجـروم تـويف يف 

س ورقات؛ فهي مـن أفضـل القرن الثامن، مقدمة صغيرة تأيت يف أربع ورقات أو خم

ما يبدأ به طالب النحو، ونحن اآلن سنصف هذه الكتب، ثم بعـد ذلـك نـتكلم علـى 

 طريقة دراستها بما نراه مناسب إن شاء اهلل فيما بعد، فهذا كتاب المبتدئين.

ا المتوسطون الذين قطعوا شوًطا يف اللغة، فمن الكتب المناسبة لهـم: كتـاب  أمَّ

يف القــرن الثــامن، أو ُملحــة اإلعــراب للحريــري يف القــرن قطــر النــدى البــن هشــام 

السادس، أو األزهرية لألزهري يف القرن العاشر، فهذه الكتب كتب متوسطة ترتقي 

بطالب العلم درجة بعـد أن حصـل مـا يحصـله المبتـدئون فيهـا شـيٌء مـن التفصـيل 

 المناسب لمعلوماهتم. 

النحـو، ويـدرس هـؤالء األلفيـة  ويسموهنا درجة الكبار يف علـم والدرجة الثالثة

البــن مالــك، والكافيــة البــن الحاجــب وكالهمــا يف القــرن الثــامن؛ يعنــي: يــدرس 

أحــدهما إمــا األلفيــة أو الكافيــة، كالهمــا علــى مســتًوى واحــد، إالَّ أن الكافيــة نثــر، 

 واأللفية نظم. 

هـــي مرحلـــة المنتهـــين، يعنـــي الـــذين يريـــدون التوســـع والمرحلاااة الرابعاااة: 

ص يف النحو، فتأيت كتب الشروح والمنشوطات، ومن أفضلها وأعظمها يف والتخص

النحو كتـاب التفسـير البـن مالـك يف القـرن السـابع، ومغنـي اللبيـب البـن هشـام يف 

القرن الثامن، فهذه الُكُتب من أهم وأشهر الكتب التي يدرسـها الطـالب يف مراحـل 
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مهم وهو: أنَّ الُكُتـب المقـررة  دراسة النحو، لكنني أحب أن أشير يا إخوان إلى أمر

يف المراحل الدراسية عندنا، يف المرحلتين المتوسـطة والثانويـة يف النحـو أراهـا مـن 

ل منهـا شـيًئا كثيـًرا  أفضل ما كتب يف تعليم النحو؛ فلهذا لو أن اإلنسان درسها وحصَّ

يف النحو، وبخاصة الطالب المقبل إذا حصـل هـذه الكتـب ودرسـها بنفسـه أو علـى 

أحد، أوجب أهنا كتب جميلة جيدة من حيث المنهجية العلمية ومن حيث النواحي 

الرتبوية، ومن حيث التطبيق والتمرينات، فإن أبى إال الكتب القديمة، فقد ذكرنـا لـه 

 قبل قليل ما يناسبه من الكتب القديمة على المراحل األربعة المذكورة.

عرفها قبل أن نـأيت إلـى المسـجد، عرفنا هذه الكتب، أو تقولون: نفإن قلَت لي: 

لكــن نريــد أن نعــرف مــا الطريقــة المناســبة لدراســة النحــو؟ فيقولــون: لكــل شــيٍخ 

ــًرا مــن الطــالب، فزعمــوا أهنــم  ــا كثي ــي ُأراهــا وأرشــدت إليه ــة الت ــة، فالطريق طريق

استفادوا كثيًرا منها: أبدُأها بكلمٍة لشيخنا ابن عثيمين رحمه اهلل كلمة جميلـة، وكـل 

 جميل.  كالمه

النحو كبيت من قصـب بابـه مـن حديـد، "قال رحمه اهلل تعالى عن النحو، قال: 

النحو كبيٍت من قصـب، تعرفـون قصـب السـكر؟ وهـو ضـعيف  "وعكسه الفرائض

جًدا، النحو بيٌت من قصب، بيت ضعيف، إال أن بابه من حديد، وعكسه الفـرائض، 

عكسـه أولـه صـعب وباقيـه  يعني أن علم الفرائض أوله سهل وباقيه صعب، والنحو

سهل، فالذي يتقن أول النحو نسميها األصول أصـول النحـو، وتتمثـل يف بـابين مـن 

أبوابه الكربى يف أوله، وهما باب: الكلمة والكالم، وباب: المعرب والمبني، الذي 

يتقن هذين البابين، يتقن بعد ذلك النحو، أي: أنه يكـون مـؤهاًل أن يفهـم بعـد ذلـك 

قنــه؛ ألنَّ النحــو فــروٌع وأصــول، وفروعــه كثيــرٌة جــًدا، فابــدأ مــن بــاب النحــو وأن يت

المبتدأ والخرب إلى آخر النحو علـى ترتيـب ابـن مالـك وابـن هشـام.. وهـو الرتتيـب 

، ثـم بعـد ذلـك  المشهور، فباب المبتدأ والخرب، ثم النواسـخ، بـاب: كـان وإن وظـنَّ
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فعول بـه، ولـه، وفيـه، ومعـه، أحكام الجملة الفعلية كالفاعل والمفاعيل الخمسة: م

ــز، واالســتثناء، والمجــرورات،  ــم الحــال والتميي ــعوالمطلــق،.. ث : النعــت، والتواب

والعطف، والتوكيد، والبدل.. إلخ، كل تلك فروع هـذه فـروع النحـو، هـذه الفـروع 

على كثرهتا إنما يضبطها ويتمكن منهـا الطالـب الـذي أتقـن مـن قبـل األصـول، أي: 

فيِه الكالم على انقسام الكلمة إلى: اسم، وفعل، وحرف، بحيث الكلمة والكالم، و

ما يلتبس عليه أي نوع من أنواع الكلمة، يعرف الكلمة اسـم أو فعـل أو حـرف، فـإن 

كانت اسًما أو فعاًل أو حرًفا يعطيها حكمها الصحيح وإعراهبـا الصـحيح؛ ألن لكـل 

 نوٍع من هذه األنواع أحكاًما وإعراًبا يختص هبا. 

، وفيه الكالم علـى المعربـات وأحكامهـا، اب الثاين: باب المعرب والمبنيوالب

والكالم على المبنيات وأحكامها، ثم الكالم بعد ذلك علـى طريقـة اإلعـراب، فـإذا 

أتقن ذلك استطاع أن يطبق كل ذلك على األبواب القادمة، ألن كـل ذلـك يجـب أن 

درس تلك األصـول ثـم ينسـاها ُيطبق على كل أبواب النحو دون استثناء، ثم الذي ي

أو ال يضبطها وال يتقنها، ثم يأيت إلـى فـروع النحـو، فإنـه سيعسـر عليـه األمـر كثيـًرا، 

 هذا األمر األول الذي أحببت أن أذكره قبل ذكر الطريقة. 

: أيًضـا أذكـره قبـل ذكـر الطريقـة: وهـو أن كثيـًرا مـن الطـالب إن لـم األمر الثاين

ب الجامعة أو من كانوا يف أواخر الثانوية أو مـن  يكونوا جميًعا، نحن نتكلم عن ُطالَّ

ـلوا معلومـاٍت لغويـة ونحويـة كثيـرة جـًدا جـًدا؛  يف منزلتهم، هؤالء الطالب قد حصَّ

يف المتوسـطة، ثـم درسـوه يف الثانويـة،  ألهنم درسوا النحو يف االبتـدائي، ثـم درسـوه

والنحو هو النحو، يعني ليس النحو يف الثانوية يختلـف عـن نحـو المتوسـطة أو عـن 

ــده  ــب عن ــت آلخــر، فالطال ــن وق ــك تتوســع م ــو النحــو إال أن ــالنحو ه ــة، ف الجامع

معلومات كثيرة، كيف ما يكون عنده معلومات كثيرة وقـد درسـه ثـالث مـرات قبـل 

امعة؛ إًذا فالمشكلة ليست يف المعلومات وكثرهتا وتوافرهـا، وإنمـا أن يصل إلى الج
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 المشكلة فيما يبدو لي يف أمرين: 

: عدم ترتيب هذه المعلومـات، عنـده معلومـات كثيـرة ولكنهـا غيـر األمر األول

مرتبة بحيث ال يستفيد منها، الشيء غير المرتب ال يستفيد منه اإلنسان، يعني كمثل 

ير وكلما أخذ شيًئا رماه يف هذا الكيس، منـذ سـنوات وهـو يرمـي إنسان معه كيٌس كب

يف هــذا الكــيس، ويرمــي يف هــذا الكــيس، ويرمــي يف هــذا الكــيس حتــى امــتأل هــذا 

الكيس، ثم إذا قلت: يا فالن أريد األمـر الفـالين، يقـول: عنـدي، ثـم يبحـث يبحـث 

لكنه يتعـب يف  يبحث يف هذا الكيس حتى يتعب، هو يعلم أنه عنده مر عليه من قبل،

البحث حتى يقول: ما أعرف أو لـيس عنـدي وينتهـي األمـر، المشـكلة ليسـت أنـك 

درست أو ما درست، عنـدك هـذه المعلومـة، أو تعـرف أو ال تعـرف هـذه المعلومـة 

هي مرت بك، لكن المشكلة يف عدم استفادتك من هذه المعلومة؛ ألنك لم تضعها 

 ها لم تجدها. يف مكاهنا الصحيح؛ فلهذا عندما بحثت عن

المشااكلة الثانيااة يف معلوماتنااا الكثياارة التااي عناادنا وال نسااتفيد منهااا، المشااكلة 

: وجود ثغراٍت فيها، نعم عندنا معلومات كثيرة يف النحو؛ ولكنها ال تمثل بنـاًء الثانية

متكاماًل، هذا البناء النحو عندنا فيه ثغـرات، فيـه ثغـرات، فـإذا سـألت أحـدكم ممـن 

يعني نواجه بعض المشكالت يف النحو أو ال نفهم النحو، مـا المشـكلة  يقولون: إننا

عندك يف النحو؟ ما الذي ال تفهمـه يف النحـو؟ مـا يسـتطيع أن يجيـب، طيـب تعـرف 

الكلمة االسم والفعل؟ أعرف، طيب الفاعل والمبتدأ؟ أعـرف، طيـب مـا المشـكلة 

يحـددها؛ ألن عنـده  عندك؟ ما يدري، هو عنده مشكلة يف النحو لكن ال يسـتطيع أن

بناء نحوي كبير لكن فيه ثغرات، هـذه الثغـرات ال يسـتطيع أن يحـددها أو يكتشـفها 

بنفسه؛ فلهذا من المهم أن يعـرف طريقـًة مناسـبًة الكتشـاف هـذه الثغـرات ومـن َثـمَّ 

 سدها، فإذا سدها فاكتمل عنده البناء النحوي، بعد ذلك يشعر أنه متمكن يف النحو. 

مـرين هـو أنـه يف الطريقـة التـي سـأذكرها بعـد قليـل يف دراسـة وعالج هـذين األ
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النحو، فهذه الطريقة لـن تبـدأ بالطالـب مـن الصـفر، لكنهـا ستسـتفيد ممـا عنـده مـن 

معلومات وتبدأ النحو معه من البداية، وتستدرك ما فاته، وتسد ما عنده من ثغـرات، 

خــذ األجروميــة وهــي فــأولى بالطالــب أن يبــدأ أواًل بمــتن صــغير كاألجروميــة، فيأ

ورقاٌت قليلة  أربع خمس ورقات، فيقرأها، ثم يقرأهـا، ثـم يقرأهـا حتـى يسـتظهرها 

أو يحفظها، يقرأها خمس أو سـبع أو عشـر مـرات، يعنـي قصـيرة اآلجروميـة، ربمـا 

يقرأ اآلجرومية كلها وهـو لـم يسـتكمل شـرب الشـاي، أو ربمـا يقـرأ اآلجروميـة يف 

واحد، فاآلجروميـة قصـيرة فلـو قرأهـا عـدة مـرات حتـى وقفاته عند اإلشارة يف يوم 

 استظهرها فهذه المرحلة األولى.

ــة ــة الثاني ــى المرحل ــي عل ــك أن يســتمع إلــى شــرح مــن شــروحها، ول : بعــد ذل

-اآلجرومية عدة شروح، ومن أفضل شروح اآلجرومية شـرح شـيخنا ابـن عثيمـين 

رحمه -عليها وهو المشهور، فإن اعتمد شرح الشيخ ابن عثيمين  -رحمه اهلل تعالى

كلمـة  @» --فأرى له أن يستمع إلى الشرح استماًعا متتابًعـا يف أسـبوع، هـذه  -اهلل

أن يســتمع إلـى الشـرح اســتماًعا متتابًعـا يف أسـبوع، مــا  -- «18:16 -غيـر مفهومـة

ــه مــا  ــه يف الفــراغ ويبقــى أســبوعين أو شــهًرا أو شــهرين وهــو يســتمع إلي يســتمع إلي

يستفيد؛ ألن النحو علم تراكمي يعتمد بعضه على بعض، فإذا استمع إلى الشـرح يف 

و يف السـيارة، ال يشـرتط أن يكـون اسـتماًعا أسبوع وهو أشرطة قليلة ليست كثيرة ول

بانتباٍه شديد، يستمع إليه يف السيارة، أو قبل النـوم، فـالمراد أن يسـتمع إلـى الشـرح، 

يمر الشـرح بذهنـه، فـإذا اسـتمع إلـى الشـرح يف أسـبوع يضـبط هـذا الشـرح إن شـاء 

السـتماع الثـاين أسبوًعا، أو مباشرة يستمع إليه االستماع الثاين أيًضا يف أسبوع، هذا ا

ويكون كاألول يعني ولو كان استماًعا سريًعا، فإذا انتهى من االستماع الثاين يبـدأ يف 

ـل والتـأين واالنتبـاه،  االستماع الثالث، ويكون هذا االستماع الثالث بشيٍء مـن التأمُّ

ويكون معه دفرت أو نسخة كبيرة مـن األجروميـة كـي ُيعلـق عليهـا، يعلـق مـع الشـيخ 
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حوظات المهمة، ويبادر الشيخ بإعراب ما يريد الشيخ أن يعربـه، إذا ذكـر بعض المل

الشيخ مثااًل، هو يعربه يف نفسه قبل أن يعربه الشيخ ثـم ينظـر هـل إعرابـه صـحيح أم 

ال، .. وهكذا حتى ينتهي الشرح، هذا االسـتماع الثالـث قـد يبقـى إلـى أسـبوعين أو 

البيت، وأنت متاح ومعـك قلـم وورقـة  ثالثة أسابيع ألنه يحتاج إلى تأمل وتمهل يف

وتكتب مع الشـيخ بعـض الملحوظـات المهمـة، فـإذا وجـدت أنـك بعـد االسـتماع 

الثالث قد فهمت النحو فهًما عاًمـا، فبهـا ونعمـة، فـإن وجـدت نفسـك إلـى اآلن لـم 

تفهم ما أراد الشيخ أن يوصله إليك فأنصحك أن تستمع إليه اسـتماًعا رابًعـا، بـنفس 

ل والكتابة.الطريقة الث  الثة بشيء من التأمُّ

وإنمـا  -ال نقـول: العيـب-وال تظن أنَّ العيب فيك أو يف الشيخ، وإنمـا العيـب  

األمر يف كونك بشًرا، ومـن طبيعـة العقـل البشـري يـا إخـوان أنـه ال يفهـم مـن المـرة 

األولى كل شيء، الناس يختلفون يف الذكاء نعم هذا نقر به، لكنك تتكلم على عامة 

اس، عامة الطالب عندما يستمع إلى شرح من الشروح، ودعونا يف شرحنا عندما الن

يستمع إلـى شـرح األجروميـة البـن عثيمـين، ال أتوقـع مـن الطالـب أن يفهـم سـتين 

بالمائة، إن فهم سـتين بالمائـة مـن الشـيخ فهـذا ُيعـدُّ مـن األذكيـاء، لكـن المعتـاد أن 

ة من الشيخ، هـذه الطبيعـة البشـرية مـا يفهم من أربعين إلى خمسين إلى ستين بالمائ

ُتنقد على ذلك، لكن الفهم يكون بالتكرار، تكرر فهمت سـمعت إليـه مـرة أولـى يف 

الســيارة، ففهمــت مــن الشــيخ أربعــين بالمائــة ممــا يقــول، طيــب مكســب، ثــم قلنــا: 

اســتمع إليــه مــرة ثانيــة لكــي تفهــم عشــرة بالمائــة مــع أربعــين بالمائــة تكــون فهمــت 

ائة، يعني جعلت ذهنك مهيًئا للفهـم؛ ألنـه مـرت بـه المعلومـات هـذه، خمسين بالم

فالمعلومــات الصــعبة والبدائيــة فهمتهــا يف المــرة األولــى، العقــل يف المــرة األولــى 

عندما يستمع يكون مركًزا لفهم أهم النقاط التي عندك، اإلنسان لـو قـرأ مـثاًل كتـاب 

لعامـة ممـا قـرأ األشـياء المهمـة أو ورقة، ثم سألته: مـاذا قـرأت؟ سـيذكر الخطـوط ا
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فقط، ال يستطيع أن يستوعب كل ما قرأ، وكذلك السماع عندما يستمع، هو يركز يف 

المرة األولى على األشياء العامة المبادئ، فإذا استمع للمـرة الثانيـة يكـون قـد فهـم 

هذه المبادئ واألمور العامة، فيكون عقله قد هتيـأ ألن يفهـم أكثـر مـن ذلـك، فـيفهم 

 شرة بالمائة زيادة. ع

ــؤدة،  ــا: بشــيء مــن التأمــل والت ــث وقلن ــدما يســتمع االســتماع الثال ــب، فعن طي

ويكتب مع الشيخ ويعلق بعض األمور؛ ألن الكتابة تساعد أيًضا يف الفهم والرتكيـز، 

فنأمل أن يفهم أيًضا خمسة عشر أو عشرين بالمائة؛ فيكون قد فهم سـبعين بالمائـة، 

بالمائة من شرح األجرومية البن عثيمين، فإن وجدت أنـك  فإن كان قد فهم سبعين

فهمت النحو، يعني فهمت مبادئ النحو، وعرفـت هـل النحـو يؤكـل أو يشـرب، أو 

النحو عرفت أن النحو قواعد تضبط اللسان العربي، فُيمكن أن تنتقل إلـى المرحلـة 

أن تتعمـق  الثانية، إن وجدت أنك إلى اآلن لست متأكًدا من فهمـك، أو تحتـاج إلـى

أكثر فاستمع إليه المرة الرابعة، ولو تأخذ عشرة بالمائة، تكون قد فهمـت ثمـانين أو 

تسعين بالمائة، هذا شيء جيد، وربما تجـد أنـك يف المـرة الثانيـة أو الثالثـة والرابعـة 

ســتجد أنــك تفهــم أشــياء مــا فهمتهــا يف المــرة األولــى، وتقــول: ســبحان اهلل  أنــا مــا 

من قبل، اآلن سمعتها لكن عقلك كان مركًزا على أشياء ُأخـرى، سمعتها من الشيخ 

عقلــك كــان مركــز علــى مســألة ســابقة ذكرهــا الشــيخ، فمــا زال العقــل يفكــر فيهــا 

ويحاول أن يفهمها وأن يخزهنا عنده، فعندما ذكرت المسـألة الثانيـة مـا كـان عقلـك 

قـد انتهيـت مـن المسـألة مهيًئا للفهم، لكن يف االستماع الثـاين أو الثالـث أو الرابـع، 

األولى؛ فكنت مستعًدا لفهم المسألة الثانية، فإذا استمعت إليه أربع وربمـا خمـس، 

الطالب يختلفون يف ذلك، إن وجدت أنك فهمـت مـا أراد الشـيخ أن يوصـله إليـك 

من المعلومات النحوية، ممكن تنتقل بعد ذلك إلى المرحلة التاليـة وهـي أن تنتقـل 

يف النحو، وذكرنا من قبل من المتـون المناسـبة للمتوسـطين يف  إلى متن المتوسطين
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النحو قطر الندى البن هشام، ولـه شـروٌح كثيـرة مطبوعـة كشـرح ابـن هشـام نفسـه، 

وهناك شرٌح للشيخ عبد اهلل الفـوزان مـن المعاصـرين، مـن الشـروح الجميلـة عليـه 

ــرحمن الســ ــد ال ــدكتور عب ــا، وهمــا شــروح مســموعة للقطــر، كشــرح ال بيهي، أيًض

والدكتور إبراهيم الموسى، أو ممكن أن تأخذ األزهرية ألهنا تختلـف عـن القطـر يف 

التنقيــب، فهــي أفضــل تنقيًبــا فيمــا يبــدو لــي، واألزهريــة لهــا شــروح مطبوعــة، هــي 

مطبوعــة ولهــا شــروح مطبوعــة كشــرح األزهــري نفســه، ولهــا شــرح مســموع لــي 

ــات، فه ــب يف حفــظ المنظوم ــَت ممــن يرغ ــجلته، وإن كن ــة اإلعــراب س نــاك ملح

للحريري وهي منظومة يف ثالثمائة وسبعٍة وسبعين بيًتـا، منظومـة سـهلة جـًدا، ألهنـا 

 ألديب الحريري، وأكثرها أمثلة ممكن تحفظها يف أسبوع أو أسبوعين: 

 والحااااارف ماااااا لااااايس لاااااه عالماااااة 

 

مااااة    وِقااااس علااااى قااااولي تكاااان عال 

هذا من أبياهتا، فمنظومة سهلة جًدا ولها شروح كشرح الحريري نفسه وهو  

مطبوع، ولها شرٌح مسموٌع لي عليها، فتستمع إليها، ممكن أن تستمع إلى شرحها 

 مرًة أو مرتين أو ثالًثا، الختالف طبيعة اإلنسان، وقوة الذكاء واالستيعاب عنده. 

ثم تنتقل بعد ذلك إلى كتب الكبار، أي: الكبار يف النحو، وذكرنا من الكتب 

رنا يا إخوان؟ األلفية، وهي أشهر من أن ُتعرف البن مالك:   المناسبة للكبار من يذكِّ

 قااااااال محمااااااد هااااااو اباااااان مالااااااك 

 

 د رٍب لهااااااا خياااااار مالااااااك أحماااااا  

 مصااااالًيا علاااااى النباااااي المصاااااطفى  

 

 و لااااااااه المسااااااااتثمرين الشاااااااارف   

 وأساااااااااااااااااتعين اهلل يف ألفياااااااااااااااااة  

 

 مقاصاااااااد النحاااااااو بهاااااااا محوياااااااة   

 ويقول:  

اااااااَتِقمد  َق مفيااااااادق كاسد ااااااا  كالُمناااااااا َلفد

 

اااامق وفعاااالق ُثاااام  حاااارفق الدَكِلاااامد     واسد

 بِااااااااالجر  والت نااااااااويِن والن اااااااادا وَألد  

 

ااااااِم تميياااااازق َحَصاااااالد    اااااانٍَد لاِلسد  وُمسد

وهي من أسهل وأوضح المنظومات التعليمية، ولي عليها محاضرة بعنوان:  
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ألفية ابن مالك وهنجها وشروحها، ألقيتها العام الماضي يف جامع األميرة نورة بنت 

عبد اهلل بن عبد العزيز يف حي النخيل يف مدينة الرياض، ولي على األلفية شرح لم 

رًبا يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، ينتِه بعد وما زال مستمًرا كل يوم أحد مغ

ومن أحسن شروحها المطبوعة شرح ابن عقيل وهو مشهور، والشرح الحديث 

لألستاذ عبد العزيز الحربي وهو شرح مختصٌر جًدا، وشرح لألستاذ عبد اهلل 

 الفوزان وهو شرٌح متوسٌط وجميل. 

نا، نرتب طيب، هبذه الطريقة التي ذكرهتا اآلن نرتب النحو الذي عند

المعلومات النحوية التي عندنا بأن ندرس النحو مرة ثانية، ندرسه مرة أخرى 

بطريقٍة منهجية؛ فنضع المعلومات يف مكاهنا الصحيح بحيث نستفيد منها بعد 

ذلك، فإن قلت لي: والثغرات التي ذكرهتا من قبل، أنا أشعر أن عندي ثغرات، 

 كيف أكتشفها ألسدها بعد ذلك. 

أفضل الطرق الكتشاف هذه الثغرات وسدها أن تقرأ يف كتب  فأقول: من

األعاريب، أن تكتب يف كتب اإلعراب، الكتب التي أعربت آيات قرآنية أو أحاديث 

نبوية أو أشعاًرا أو أنثاًرا، ومن أفضل كتب اإلعراب ما أعربه الشيخ محمد محيي 

عرب كل ما فيها من فكل الكتب التي حققها كان ي -رحمه اهلل-الدين عبد الحميد 

ق شرح ابن  ق أوضح المسالك، وحقَّ ق شرح القطر، وحقَّ شواهد شعرية، فهو حقَّ

عقيل وكتًبا أخرى، فلو أخذت مثاًل أوضح المسالك إن كان عندك؛ ستجد أنه 

أعرب كل األبيات التي فيه، ممكن أن تقرأ إعرابه هبذه األبيات، تقرأ يف اإلعراب، 

ه ليس عندك مشكلة فيه، والذي ال تفهمه من هذه فالذي تفهمه معنى ذلك أن

األعاريب، لماذا قال: حال؟ كنت تتوقع أنه تمييز مثاًل، قال مثاًل يف فعل ذهب قال: 

فعل ماٍض ال محل له من اإلعراب، ما معنى ال محل له من اإلعراب؟ أي كلمة ال 

ن أو تفهمها أو كنت تظن غيرها قف عندها وتذكر، واسأل زمالءك المتفوقي
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د، وهناك  أستاذك، فإن هذه ثغرة عندك اكتشفتها اآلن ثم تسدها بالسؤال والتأكُّ

كتب أخرى لمعربين جيدين كإعرابات األستاذ أحمد الخوام، والراجحي 

 وغيرهم، موجودة يف المكتبات إعرابات ألنثار أو ألشعار أو آليات وأحاديث. 

إًذا ملخص ما قلناه فنقول: إنَّ دراسة النحو تكون على أربعة مراحل، ونذكر 

بعض الكتب الجديدة قد يستفيد منها بعض الطالب، للمبتدئين من أفضل الكتب: 

كتاب األجرومية البن آجروم، وللمتوسطين قلنا: قطر الندى البن هشام، وملحة 

ور الذهب البن هشام، اإلعراب للحريري، واألزهرية لألزهري، وهناك شذ

 وهناك الُجمل للزجاجي. 

وللكبار هناك األلفية البن مالك، وهناك الكافية البن الحاجب، وهناك 

 المفصل للزمخشري. 

المنتهين الشروح كل الشروح النحوية والمبسوطة، وهناك التفسير البن 

رح مالك، ومغني اللبيب البن هشام، وهناك التغيير والتكليل ألبي حيان، وش

 المفصل البن يعيش، وغير هذه الكتب.

إال أنني ألفت النظر يف هناية الكالم على النحو على أنه ال ُبدَّ للطالب أن يعتني 

مع كل ذلك بدراسة اإلعراب، طريقته ومصطلحاته؛ فإن كل الكتب النحوية فيما 

ب، أعلم ال تتكلم على طريقة اإلعراب، كل الكتب النحوية ال تذكر طريقة اإلعرا

وال تكاد تنبه على مصطلحاته، ألنه من العرف السائد أن اإلعراب هو: ما يأخذه 

الطالب من الشيخ، أما المعلومات النحوية فهي التي تنشر يف الكتب، ولذا كتبت 

رسالًة صغيرًة بعنوان: الموطأ يف اإلعراب، بياٌن لطريقة اإلعراب، حاولت أن أبين 

ثالثة أركان، وأبين المصطلحات المستعملة يف  طريقة اإلعراب أذكر أركاهنا وهي

اإلعراب، سواء يف المعرب أو يف المبني، والمقدمات التي ال بد أن يتقنها الطالب 

لكي يتقن اإلعراب، وهي رسالة صغيرة حاولت أن أُسدَّ فيها هذه الثغرة التي أراها 
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علوم األخرى يف كتب النحو، هذا ما يتعلق بدراسة النحو بسرعٍة شديدة؛ ألن ال

تقول: وأنا أيًضا أريد لي مكاًنا يف هذه المحاضرة، هذا واهلل أعلم، وصلى اهلل 

 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الجميلة 

العربية وهو التصريف، ُيقال:  المباركة، ننتقل يا إخوان إلى العلم الثاين من علوم

 الصرف، وُيقال: التصريف. 

التصريف ُنلمح بسرعة إلى الفرق بين النحو والتصريف: النحو يضبط لنا آخر 

الكلمة، والتصريف يضبط لنا بنية الكلمة، يعني هل تقول: محمٌد، أم محمًدا، أم 

تقول: هذه كلمة  محمٍد؟ هذا نحو.. طيب، هؤالِء، أم هؤالُء، أم هؤالَء هذا نحو،

مبنية تلزم الكسر هؤالِء، أما محمد يقول لك: هذه كلمة معربة ال بد محمٌد يف 

 الرفع، ومحمًدا يف النصب، أو محمٍد يف الجر. 

ا الصرف فيتكلم على بنية الكلمة يعني على الحروف الداخلية، ما قبل  أمَّ

صريف: ُمحَمد الحرف األخير، هل تقول: محمد أم تقول: محِمد؟ يقول لك الت

د، طب  د فهو محمِّ د ُيحمِّ د اسم فاعل من حمَّ ُد، ومحمِّ د ُيحمِّ اسم مفعول من حمَّ

هل يقول: ُمبارك أم مربوك؟ هذه بنية صيغة، إًذا فهذا الصرف، الصرف هو الذي 

يخربك، إذا قلت: مبارك، هذه من بارك يبارك، إًذا فالكلمة من الربكة، أما مربوك 

 إًذا فالكلمة من الربوك، إًذا فهذا الفرق بين النحو والتصريف. فهذه من برك يربك 

وهم: التصريف العزي،  أنا  فالمبتدئونالتصريف أيًضا له كتب على مراحل، 

أتيت بأهم هذه الكتب لكني نسيتها يف السيارة، لكي تروا على األقل الغالف، لرتوا 

ز الدين الزنجاين يف القرن أهنا كتب صغيرة، الكتاب للمبتدئين: التصريف العزي لع

السابع، التصريف العزي نسبة إلى عز الدين وريقات قليلة جًدا، وشرحه 

 للجرجاين، أو شرحه للتفتازاين، وكل ذلك مطبوع. 
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كتاب شذى العرف يف فن الصرف ألحمد الحمالوي من  طيب وللمتوسطين

إلمام شذى المتأخرين، وهذا كتاب مشهور؛ ألنه مقرر يف الجامعة يف جامعة ا

 العرف، والَعرف بفتح العين، بمعنى الرائحة الطيبة العرف. 

: الشافية يف التصريف البن الحاجب، أو قسم التصريف يف طيب، وللكبار

ألفية ابن مالك، وِكالهما يف القرن السابع، وللمنتهين: هناك الممتع يف التصريف 

يف القرن السابع أيًضا،  البن عصفور يف القرن السابع، وشرح الملوِك البن يعيش

 فهذه أهم كتب التصريف. 

فالتصريف ال يحتاج إلى كالٍم أكثر من ذلك، وهو غالًبا ُيدرس بعد النحو؛ ألن 

الخطأ يف البنية أقل من الخطـأ يف النحو، إال أنه من العلوم المهمة لطالب العلم؛ 

ردة يف القرآن ويف ألنه ال يستطيع أن يتعامل مع األبنية والتصريفات والصيغ الوا

 الُسنَّة إال بعد أن يضبط التصريف. 

ومن عموم اللغة: علم متن اللغة، متن اللغة يعني كالمعجمات، معجمات 

اللغة التي تتكلم عن اللغة نفسها، تجمع الكلمات وتبين معانيها، هذا المراد بمتن 

 اللغة، يعني: الكتب التي تجمع لغة العرب وتبين معانيها. 

تن اللغة مهٌم جًدا للثراء اللغوي، من حيث الكلمات واألساليب؛ فإنَّ دراسة م

بعض الطالب ال يكاد يخرج كالمه عن كلماٍت محدودة، يعني ليس عنده ثراء يف 

اللغة، ال يستطيع أن يتصرف يف كالمه؛ فلهذا ال يخرج من هؤالء شعراء وال أدباء 

أقل من كالم العامة من حيث وال خطباء؛ ألنَّ كالمهم يكون ككالم العامة بل 

المفردات واألساليب، ومن المهم لطالب العلم أن يثري لغته بكثرة الكلمات، ال 

نقول كلمات قديمة وهي كلمات معروفة، لكن الطالب لم يخزهنا عنده، فلهذا 

الطالب يعرف هذه الكلمات، كلمات جديدة أنت تعرفها ومرت بك وتعرف 

ا ألنك لم تخزهنا عندك؛ فإذا لم تخزهنا عندك لن معانيها، لكن أنت ال تستعمله
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تستطع أن تستعملها إال بتكلف، تبحث يف الكتب وتجمعها، لكن لو أنك اطلعت 

عليها وقرأهتا وحفظتها، وحفظت شواهد عليها، أو استعملتها مرًة أو مرتين يف 

المجالس، أو الكلمات يف بعض الخطب، فإهنا سُتخَزن عندك  وتستعملها بعد 

لك حتى يف كالمك المعتاد، فلهذا تجد بعض الناس إذا تكلم نسكت ليتم كالمه، ذ

ويستطيع أن يوصل عنده من معلومات، ويبين ما يف نفسه من معاين وأفكار، وأن 

يقنع، وبعض الناس تعلم أن الحق معه؛ لكنه ال يستطيع أن يثبت الحق الذي معه 

 لضعف لغته، وقلة ثرائه يف هذه الكلمات. 

ا يف اللغة يف متن اللغة كتٌب مختلفة؛ فللمبتدئين كتاب كفاية المتحفظ أيًض 

وهناية المتلفظ ألبي إسحاق األجدادي يف القرن الخامس، هو كتاب أو كتيب 

صغير يجمع أهم الكلمات التي يحتاج إليها المتكلم، سواٌء يف الصفات أو يف 

؟ كيف تعرب عن بعض األساليب، أو يف بعض المعاين، كيف تعرب عن الكرم

الشكر؟ كيف تعرب عن اتساع األمر؟ كيف تعرب عن ضيق األمر؟ كيف تعرب عن 

اختالط الناس؟ كيف تعرب عن التباس األمر؟ مثاًل باب يف التباس األمر ماذا تقول؟ 

غير التبس األمر  هناك كلمات تؤدي المعنى نفسه، فتضفي على كالم المتكلم 

 أن لها جمااًل وجذًبا للقلوب. جمااًل وجدة؛ ألن الجدة ال شك 

وهناك أيًضا للمتوسطين كتاب الفصيح لثعلب يف القرن الثالث، وللفصيح 

لفٌظ جميع اسمه موطئة الفصيح البن الُمرحل وُطبع قريًبا، الذي يحفظ النظم ما 

يحفظ النثر كتاب الفصيح كما هو لكن نقله إلى النظم، وهذه قدرة عجيبة للناظم، 

 ب كما هو نقله إلى النظم. أنه نقل الكتا

وللكبار هناك كتاب الِصحاح ألبي نصٍر الجوهري يف القرن الرابع واسم 

الكتاب تاُج اللغة وِصحاح العربية، ُيقال: الَصحاح بفتح الصاد والِصحاح بكسر 

الصاد، وهذا الكتاب عند أهل اللغة كصحيح البخاري عند المحدثين، أي: من 
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ق كتب اللغة، وهو كتاب ليس متوسًعا كتاب حيث الصحة، فهو أصح وأوث

واضح، يجمع لك أهم الكلمات يف اللغة العربية، وأصح ما قيل يف معانيها مع ذكر 

بعض األساليب، القراءة فيه تفيد الطالب كثيًرا، فهذا ما يتعلق بالكالم على متن 

 اللغة. 

طلح لم ُيستعمل ومن علوم اللغة أيًضا: فقه اللغة، علُم فِقه اللغة، وهذا المص

إال يف العصور المتأخرة وإن كان له استعماٌل من قبل، لكن لم يكن على هذا العلم 

بالمعنى المعروف اآلن، فالمراد بعلم فقه اللغة هو: الكالم على ما يتعلق بنشأة 

اللغة، والظواهر العامة يف اللغة، وموازنة اللغة باللغات األخرى، هذا ما يتعلق بفقه 

كلمون يف فقه اللغة على نشأة اللغة، كيف نشأت اللغة العربية؟ هل هي اللغة، يت

توقيفية من اهلل، أنزلها وعلمها آلدم؟ أم هي اصطالحية اصطلح العرب عليها 

اصطالًحا؟ أم أن أصلها توقيفي من اهلل ثم توسعوا فيها من طريق االصطالح؟ 

ظواهر العامة يف اللغة، على يتكلمون يف هذه األمور، ويتكلمون يف فقه اللغة على ال

االشرتاك كلمات تشرتك يف معنى، على الرتادف، على التضاد.. كلمات متضادة يف 

المعنى، على النحت ظاهرة يف اللغة النحت، يعني يأيت العرب إلى كلمتين وينحتوا 

منهما كلمة واحدة، على االشتقاق كيف يشتق العرب كلمات جديدة من أصول 

على مكانة اللغة العربية بين اللغات األخرى وخصائصها،  مستعملة، يتكلمون

وموازنتها باللغات األخرى، اللغة العربية مثاًل تختص بأمور كثيرة منها االشتقاق، 

بعضها يشتق من بعض، وهذا يقل يف اللغات األخرى، كثير من اللغات األخرى 

كتشفوا شيًئا جديًدا، كاللغات األوروبية والهندية تعتمد على االرتجال، يعني إذا ا

 أو اخرتعوا أمًرا جديًدا، كيف يأتون له بكلمة جديدة؟ 

يجلس أو مجموعة من الناس يجلسون، ثم يجيئون بالحروف ويأتون بكلمة 

جديدة ليس لها أٌم وال أب، يسمونه مصطلح.. مصطلح جديد؛ فلهذا حتى 
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ه أكيد هي المتخصصون يف هذه اللغات يجهلون هذه المصطلحات الجديدة، ألن

شيء جديد خرج ثم يضعوا له هذا المصطلح، فال بد أن تعرفه وتعرف معناه، لكن 

يف اللغة العربية ال االرتجال يف اللغة العربية ال يوجد ممنوع، لكن يمكن أن تثري 

اللغة العربية بطرق كثيرة قياسية، كالنحت وهذا قليل، وكاالشتقاق وهذا هو 

 األصل. 

اخرتعوا جهاًزا جديًدا، ممكن أن تكلم هبا أناًسا بعيدين،  فإذا اكتشف الناس أو

ماذا تسمي هذا الجهاز؟ سموه هاتًفا الهاتف، طيب كلمة هاتف هذه كلمة جديدة؟ 

ال األصل موجود هتف، يعني نادى البعيد هتف يهتف، ثم أخذوا هاتف، هاتف 

بل اخرتاع فاعل، الذي يهتف ُيسمى هاتف، لو أتيت بإنسان يف الجاهلية يعني ق

الهاتف، وقلت له كلمة هاتف، يفهم المعنى اإلجمالي، هتف يهتف يعني ينادي 

من بعيد، فلهذا فإن اللغة العربية تستطيع أن تفهم هذه الكلمات الجديدة، تفهم 

معانيها العامة وإن لم تفهم معانيها الخاصة، وهذا من أصول اللغة؛ فلهذا تجد 

لقيس يف العصر الجاهلي قبل أكثر من ألف الواحد منا يفهم ما قاله امرؤ ا

وأربعمائة سنة، وهذا ال تجده يف لغة أخرى، ال تجده يف لغٍة أخرى؛ ألن اللغة 

عندهم غير مقدسة يمكن تتغير تتجدد، الكلمة تتبدل، الكلمة معناها اليوم نافذة 

غًدا يصير معناها كرسي، نفس الكلمة تصبح معناها كرسي، ما يف إشكال عندهم، 

أما يف اللغة العربية الكلمات معانيها ثابتة، ما يمكن تتغير، لكن يمكن أن تتوسع 

 تأيت كلمات جديدة، لكن المعاين الثابتة القديمة ما تتغير. 

فلهذا القرآن الكريم عندما ُيقرأ على العرب يف القرن األول، وُيتلى علينا اآلن، 

للغة العربية ُحفظت يف ألفاظها نفهم منه كما فهم العربي يف القرن األول؛ ألن ا

 وأصواهتا ومعانيها وأساليبها، وتفننوا يف ذلك كل التفنن حفاًظا على دين اإلسالم. 

وندرس أيًضا يف فقه اللغة الكالم على التعريب والدخيل، والكالم على 
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العامية ونحو ذلك، فلهذا الكتب القديمة يف هذا المجال ليست كثيرة، من أشهرها 

احبي البن فارس يف القرن الرابع، وكتاب المزهر يف علوم اللغة كتاب الص

ا الكتب المتأخرة أو المعاصرة فكثيرة جًدا  وأنواعها للسيوطي يف القرن العاشر، أمَّ

 يف هذا المجال؛ من أفضلها كتاب فقه اللغة لصبحي الصالح. 

: علم العروض والقوايف، وهذا العلم يختصُّ بالشعر، ومن علوم اللغة

العروض يعني هو: العلم الذي يدرس كون األبيات كلها على نسٍق صويتٍ واحد، 

البيت األول والثاين كالهما على نسٍق صويتٍ واحد من حيث التحرك والسكون، 

 بحيث يكون ذلك أجمل يف السماع، هذا العروض، وهذه األنساق الصوتية التي

جاءت عن العرب هي ستة عشر، يسميها العرضي بالبحور، بحور الشعر وهي 

 ستة عشر بحًرا. 

أما القافية علم القافية أو علم القوايف، فهو: علٌم يدرس أحكام أواخر األبيات، 

آخر البيت له أحكام، كون البيت ينتهي بحرٍف واحد، وهذا الحرف له أحكام 

 لك يدرس يف علم ُيسمى علم القافية. تتعلق به وتتعلق بما قبله، علم ذ

بحور الشعر، الذي هو األنساق الصوتية التي نظمت العرب عليها أشعارها، 

هذه البحور نظمها كثيرون، من أشهرهم: صفي الدين الحلي يف القرن الثامن، نظم 

 كل بحٍر يف بيت، فمن ذلك قوله: 

 طويااااالق لاااااه دون البحاااااور فضاااااائل 

 

 فعاااااولق مفاعياااااُل فعاااااولق مفاعاااااُل   

 الطويل هذا وزنه: فعوٌل مفاعيل، فعوٌل مفاعل، كمعلقة امرئ القيس:  

 قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزل 

 أو البسيط، يقول فيه: 

 إن البسااااايا لدياااااه ُيبساااااا األمااااال 

 

 مساااااتفعلق فعااااال مساااااتفعلق فِعاااااُل   
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 كقصيدة كعب بن زهير: 

 باَنااااب ُسااااعاُد َفَقلبااااي الَيااااوَم َمتبااااوُل 

 

 ُمَتاااااي مق إِثَرهاااااا َلااااام ُيفاااااَد َمكباااااوُل  

 َومااااا ُسااااعاُد َ ااااداَة الَباااايِن إِذ َرَحلااااوا 

 

َُ الَطااارِف َمكحاااوُل    إاِلا َأَ اااَن َ ضاااي

 أو الكامل البحر الكامل، يقول:  

 كماال الجمااال ماان البحااور الكاماال 

 

 متفاعااااااااال متفائااااااااال متفاعااااااااال   

 كمعلقة عنرتة:  

 هاااال  اااااادر الشااااعراء مااااان متاااااردم 

 

 متفاعااااااااال متفاعااااااااال متفاعااااااااال   

 أم هاااال عرفااااب الاااادار بعااااد تااااوهم  

 

 متفاعااااااااال متفاعااااااااال متفاعااااااااال   

نفس النسق الصويت، هذا هو العروض، ويف العروض والقوايف كتب كثيرة  

للمبتدئين كتاب: أهدى السبيل إلى علمي الخليل لمحمود مصطفى، علمي 

الخليل يعني: العروض والقافية، وهو كتاٌب سهٌل وواضح، ومن الكتب الجميلة 

 يف ذلك كتاب ميزان الشعر ألحمد الهاشمي. 

ومن كتب المتوسطين: الكايف يف العروض والقوايف، ألبي زكريا الخطيب 

التربيزي، وللمنتهين الكبار: الكافية الشافية يف علمي العروض والقافية، وشرحها 

 ألبي العرفان محمد الصبان. 

نكون بذلك يا إخوان قد انتهينا من الكالم على خمسة علوم من علوم العربية، 

يف، وعلم متن اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم العروض وهي: النحو، والتصر

 والقافية، يبقى لنا علمان وهما: البالغة واألدب. 

: البالغة كما سبق من علوم التفصيح، وهي: دراسة ما يرفع فنقول يف البال ة

من بالغة المتكلم وفصاحته، من حيث بالغة الكلمات المفردة، ومن حيث بالغة 

، والبالغة تنقسُم ثالثة أقسام وهي: البيان، والمعاين، األساليب، أي: الُجمل
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 والبديع.

فالمعاين تتكلم فيما يتعلق بالمعاين ودقتها وبالغتها وما يخالف ذلك، والبيان 

يتكلم فيه ما يتعلق بالتشبيهات والمجازات ونحو ذلك، والبديع يتكلم فيه على ما 

لمتان يتشاهبان يف اللفظ ويختلفان يتعلق بالبالغة اللفظية من حيثه الجناس، يعني ك

 يف المعنى، ونحو ذلك. 

ومن أفضل متوهنا للمبتدئين:  للمبتدئينوالبالغة كغيرها من العلوم فيها متون 

البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، وهو كتاٌب حديث، البالغة 

كالهما : يأيت كتاب تلخيص المفتاح، أو كتاب اإليضاح ووللمتوسطينالواضحة، 

لجالل الدين القزويني يف القرن الثامن، وكتاب تلخيص المفتاح وهو أشهر الكتب 

يف البالغة، نظمه اإلمام السيوطي يف منظومة طويلة سماها عقود الجمل يف المعاين 

 والبيان. 

ومن الكتب المتأخرة الجميلة جًدا جًدا يف البالغة: كتاب البالغة فنوهنا 

من أفضل من تكلم على البالغة وعلوم البالغة الثالثة،  وأفناهنا لفضل العباس،

 وشرحها وطبقها بطريقٍة جميلة، وهو كتاب يف جزئين. 

البالغة تقرتب من النحو يف كوهنا قواعد وضوابط تضبط البالغة وتضبط 

النقد، فلهذا عندما تدرس كتاب تلخيص المفتاح أو اإليضاح، ستجد أهنا أبواًبا، 

قواعد وضوابط وأمثلة واضحة ومحددة لهذه األمور، أما  وهذه األبواب فيها

تطبيقها فإنه يأيت يف علم األدب، وهذا هو العلم األخير الذي نريد أن نتكلم عليه، 

وقد نتوسع فيِه شيًئا ما؛ ألنه من أجمل علوم اللغة، ومن أهم علوم اللغة التي 

هٌم جًدا جًدا لطالب يحتاج إليها طالب العلم، وغيره من الناس؛ فاألدب علٌم م

العلم، فهو علٌم يرقق الطبع، فإن طالب العلم إذا أكثر االشتغال يف العلوم النظرية، 

فقد يؤدي به ذلك إلى خشونة الطبع، وعدم التلطف يف الكالم، أو معرفة مواضع 
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الكالم، وحسن الكالم مع الناس؛ ألنه اعتاد على الكالم النظري الجاف مع 

ندما يقرأ أو يكتب هذه الكتب ال يراعي مشاعرها؛ ألهنا ليس الكتب، واإلنسان ع

لها مشاعر؛ فلهذا ينبغي عليه أن يكثر من القراءة والحفظ لألدب لكي يرق طبعه؛ 

ولهذا يحثونا كثيًرا من قبل على حفظ النصوص األدبية من أجل رقة الطبع، كي 

 يرق طبعه، ويحسن منطقه مع الناس. 

فصاحة اللسان؛ فإن اإلنسان إذا أكثر من قراءة وأيًضا األدب يؤدي إلى 

النصوص األدبية شعًرا ونثًرا، وحفظ ما تيسر منها؛ فإن كل ذلك سُيخزن عنده، 

فإذا ُخزن عنده بطريقٍة صحيحٍة فإنه سيستعمله، فيؤدي به ذلك إلى فصاحة 

 اللسان. 

: حسن المحاضرة، والمراد بحسن المحاضرة: أن ومن أهمية علم األدب

نسان يحضره ما يريد عندما يريد أن يستشهد بمثال، بمثل أو بشعر أو بنحو اإل

ذلك، تحضره هذه األمور، فُيقال: فالن حسن المحاضرة، يعني: عندما يجلس يف 

المكان ال ُيمل حديثه من جماله وتنوعه وفائدته، يأيت بأمثال وقصص هذه األمثال، 

، فيكون حسن المحاضرة، فيحب الناس ويأيت بأشعار ويأيت بأمور كثيرة جًدا لطيفة

محاضرته واالستماع إليه، فيستطيع من خالل ذلك أن يدخل يف كالمه ما يريد من 

 الوعظ والنصح والتوجيه، فيكون ذلك أقرب إلى الناس وأكثر قبواًل. 

: أنه من فواكه العلوم، أنه علم لطيف، ومن فائدته: ومن فائدة علم األدب

حكم وأمثال وأشعار وتجارب، فإنَّ كثيًرا من العلوم تعطيك  االستفادة مما فيه من

المعلومات النظرية لكن ما تعطيك تجارب الناس، تجارب الناس يف الحياة 

تأخذها من مصادر كثيرة منها كتب األدب، ففيها كثير من تجارب الناس، تجارب 

الناس مع غيرهم، تجارب الناس مع أوالدهم، تجارب الناس مع الشعوب 

ألخرى، تجارب الناس مع السياسة والملك، تجارب الناس مع الجيران، .. ا
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 وهكذا. 

أخذ الخالفة ببيت،  "حكمت ببيت"عندما قال:  -◙-وقصة معاوية  

فعندما ُسئل عن ذلك، ذكر أنه يف معركة من معاركه المشهورة اهنزم وانكسر 

 وهرب، قال: فذكرت بيًتا وهو قول الشاعر لنفسه: 

 جشااااأت وجاشااااب  وقااااولي كلمااااا

 

 مكاناااااِك ُتحمااااادي أو تساااااتريحي   

تحمدي: أن ُيثنى عليِك وتحصلي على ما تريدين، أو تسرتيحي بالموت،  

فثبت فُكتب له النصر يف هذه المعركة، وبعدها حصل على الخالفة؛ فلهذا ملك 

 بالبيت عندما استفاد من هذا البيت. 

 طيب، ُكُتب األدب يمكن أن نقسمها إلى ثالثة أقسام: 

 القسم األول: كتب األدب العامة 

 الثاين: كتب الشعر. والقسم 

 والقسم الثالث: كتب النثر. 

 أما كتب األدب العامة فأعمدتها أربعة كتب عند أهل األدب: 

 الكتاب األول: كتاب الكامل للُمربِّد. 

 والكتاب الثاين: البيان والتبيين للجاحظ. 

 والكتاب الثالث: أدب الكاتب البن قتيبة وكلهم يف القرن الثالث. 

 بع: األمالي ألبي علي القالي وهو يف القرن الرابع. والكتاب الرا

: كتاب العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي يف ومن كتب األدب المهمة العامة

القرن الرابع، وكتاب زهر اآلداب للحصري القيرواين يف القرن الخامس، وهذا 

ه تخلص الكتاب األخير زهر اآلداب للقيرواين من أفضل كتب األدب العامة؛ ألن



 e 

g h 
f  71 

 ملن يريد أن يبدأ بتعلم اللغة العربيةحماضرة: 

من كثيٍر من عيوب كتب األدب العامة من اإلغراق يف بعض الغزل المذموم، أو 

 ذكر عيوب الناس ومقادحهم.. ونحو ذلك، فخلصهم من كل ذلك. 

 النوع الثاين من كتب األدب: كتب الشعر 

وهي كثيرٌة جًدا، والشعراء من أكثر الناس كالًما قديًما وحديًثا، لكن ينبغي 

 على طالب العلم أن يركز على نوعين من الشعر فيما يبدو لي: 

: هو الشعر الُمحتج به، أقصد المحتج به يف اللغة، أي: الشعر النوع األول

ة، والدليل على الجاهلي، وشعر صدر اإلسالم، فهذه اإلشعار محتٌج هبا يف اللغ

صحة ذلك قول الشاعر: كذا وكذا، أما ما بعد ذلك فإهنا أشعار ال ُيحتج هبا يف 

 اللغة. 

 والمعلقة األولى: المعلقات السبع، ومن أشهر األشعار المحتج بها يف اللغة

 المرئ القيس، ويقول يف أولها: 

 قفااا نبااِك ماان ذكاارى حبيااب ومناازل 

 

 بسااقا لااوى بااين الاادخول فحوماال   

 وفيها وصفه لليل:  

 فيااااا لااااك ماااان لياااال كااااأن نجومااااه 

 

 بكاااال مغااااار الفتاااال شاااادت بيااااذبل   

 أال أيهاااااااااااا الليااااااااااال الطويااااااااااال  

 

أال انجلااي بصاابح ومااا اإلصااباح منااك   

 بأمثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 

 وفيها يصف فرسه: 

اااي ُوُكنَاتَِهااااا
َتاااِدي والط يداااُر فِ  َوَقاااادد أ د

 

 بُِمندَجاااااارٍِد َقيدااااااِد األََوابِاااااِد َهيدَكااااااالِ  

بِاااااارٍ َمعاااااااًا  بِاااااٍل ُمدد  ِمَكاااااارٍّ ِمَفاااااارٍّ ُمقد

 

اايدُل ِمااند َعاالِ   رٍ َحط ااُه الس  ِد َصااخد ُمااود  َكُجلد

 
 لطرفة بن العبد يقول يف أولها:  والثانية

 لَِخوَلاااااااَة َأطااااااااللق بُِبرَقاااااااِة َثهَماااااااِد 

 

 َتلاااوُح َكبااااقي الَوشاااِم يف يااااِهرِ الَيااادِ   

نااي    إِذا الَقااوُم قااالوا َماان َفتااًى ِخلااُب َأن 

 

ااااادِ     ُعنياااااُب َفَلااااام َأكَسااااال َوَلااااام َأَتَبل 
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 َوُيلااااُم َذوي الُقربااااى َأَشااااَد َمضاَضااااًة 

 

 َعلااى الَماارِء ِماان َوقااِج الُحساااِم الُمَهن اادِ   

 َأناااا الَرُجاااُل الَضااارُب ال اااذي َتعرِفوَناااُه  

 

ااااادِ    َخشاااااارق َكاااااَرأِس الَحي اااااِة الُمَتَوق 

 ومنها أبياته المشهورة التي يقول فيها:  

اااُم مااا ُكنااَب جاااِهالً   َسااُتبدي َلااَك األَيا

 

دِ     َوَيأتيااااَك بِاألَخباااااِر َماااان َلاااام ُتااااَزو 

 َوَيأتياااَك بِاألَخبااااِر َمااان َلااام َتبِاااج َلاااُه  

 

 َبتاتااو َوَلاام َتضاارِب َلااُه َوقااَب َموِعاادِ   

يتمثل بقوله: ويأتيك باألخبار من لم  -عليه الصالة والسالم-وكان النبي  

 تزوِد. 

 : معلقة الزهير بن أبي ُسلمى يقول يف أولها: والثالثة

مِ  اِج َفالُمَتَثل  مِ  بَِحوماَنِة الُدرا  َأِمن ُأم  َأوىف ِدمنَةق َلم َتَكل 

 وفيها حكٌم كثيرٌة جًدا مشهورة؛ كقوله: 

 وماان يغتاارب يحسااب عاادًوا صااديقه 

 

 وماااااان ال يكاااااارم نفسااااااه ال ُيكاااااارم   

 ومهمااا تكاان عنااد اماارٍي ماان خليقاااٍة  

 

 وإن خالهااا تخفااى عاان الناااس ُتعلااِم   

 ومطلعها: ◙للبيد بن ربيعة العامري  والمعلقة الرابعة 

 عفاااااِب الااااادياُر محَلهاااااا فُمقاُمَهاااااا 

 

ُلهااااااا َفرَِجاُمَهااااااا    بمنًااااااى تأب ااااااَد َ ود

 ويقول فيها:  

 ِمااااند معشاااارٍ ساااان بد لهاااامد  باااااا ُهمد 

 

 ولكااااااال  قاااااااوٍم ُسااااااان ة ق وإماُمَهاااااااا 

 وهاااام السااااعاة إذا العشاااايرة أفظعااااب  

 

 وهااااام فوارساااااها وهااااام حكامهااااااا  

 وهااااااام الربياااااااج للمجاااااااامر فياااااااه  

 

 والمااااااارمالت إذا تطااااااااول عامهاااااااا  

 لعنرتة بن شداد العبسي يقول يف مطلعها:  والخامسة 

 هاااال  ااااادر الشااااعراء ماااان متااااردم 

 

 أم هااال عرفاااِب الااادار بعاااد تاااوهم   
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 وفيها قوله: 

 فاااااااااثني علااااااااي بمااااااااا علمتااااااااي 

 

 فااننني ساامج المخالطااة إذا لاام أيلاام   

 فاااااااانذا ُيلمااااااااب فاااااااانن يلمااااااااي  

 

 باساااال ماااار مذاقتااااه كطعاااام العلقاااام   

ومنها أبياته الرائعة الجميلة يف وصف الذباب والرياض، يصف الروضة وفيها  

 الذباب، ماذا يفعل؟ يقول عن الروضة: 

ةٍ   جااااااَدت َعلياااااِه ُكاااااَل بِكااااارٍ ُحااااار 

 

 ل  َقااااااراَرٍة َكالااااااِدرَهمِ َفَتااااااَركَن ُكاااااا 

 هذا البيت يحتاج إلى شرح:  

جادت عليه كل بكٍر حرة، يعني: السحابة الحرة التي لم تنزل شيًئا من مائها 

من قبل، فرتكن كل قرارة يعني: منخفضات من األرض إذا نزل فيها الماء قر فيها 

له، فكون الماء الماء، كالدرهم: الماء يجتمع يف هذا المنخفض ثم ينبت الزرع حو

 يلمع كالدرهم. 

و َوَتسااااااكابو َفُكاااااال  َعِشااااااي ةٍ   َساااااحا

 

مِ    َيجااااري َعَليهااااا الماااااُء َلاااام َيَتَصاااار 

 وخال الذباب هبا: هبذه الرياض. 

 الااااُذباُب بِهااااا َفَلاااايَس بِباااااِرٍح َوَخااااال 

 

 َ ااااارِدًا َكِفعاااااِل الشااااااِرِب الُمَتاااااَرن مِ  

 َهِزجااااااو َيُحااااااَك ِذراَعااااااُه بِِذراِعااااااهِ  

 

 جاااَذمِ َقااادَح الُمكِاااب  َعلاااى الِزنااااِد األَ  

 ومنها قوله:  

 َهاااالا َساااَألِب الَخياااَل ياااا اِبنَاااَة مالِاااٍك 

 

 إِن ُكنااااِب جاِهَلااااًة بِمااااا َلاااام َتعَلمااااي 

نااااي   ُيخبِاااارِك َماااان َشااااِهَد الَوقيَعااااَة َأن 

 

 َأ شاااى الاااَو ى َوَأِعاااَا ِعناااَد الَمغااانَمِ  

 لعمرو بن كلثوم التغلبي يقول يف مطلعها:  المعلقة السادسة 

 أال هباااااااي بصاااااااحنك فاصااااااابحينا 

 

 وال تبقااااااااي خمااااااااور األناااااااادرينا   

 ويقول فيها:  
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َجاااااالد َعَليدنَاااااااَأَبااااااا   ِهندااااااٍد َفااااااالَ َتعد

 

َك الَيِقيدنَاااااااااااا  َناااااااااااا ُنَخب ااااااااااارد  َوَأندظِرد

اَيااااااااِت بِيدضاااااااو  ِرُد الر  اااااااا ُناااااااود  بَِأن 

 

اااااارًا َقاااااادد   ااااااِدُرُهن  ُحمد نَاااااااَوُنصد  ُرِويد

 ومنها أبياته المنصفة يقول فيها:  

َفنَا فينااااااااا وفاااااااايهم  َكااااااااَأن  ُسااااااااُيود

 

ااااااااااِدي الَِعبِيدنَااااااااااا  ِق بَِأيد  َمَخاااااااااااِريد

 َكاااااااااَأن  ثَِياَبنَاااااااااا ِمن اااااااااا َوِماااااااااندُهمد  

 

ُجَواِن َأود ُطِليدنَاااااااااا   ُخِضااااااااابدَن بِاااااااااُأرد

 يدحاااادون الاااار وس كمااااا تدحاااادح  

 

 حاااااااازاورة بأبطحهااااااااا الكورينااااااااا  

الحزاورة: األطفال، والكورين: جمع كرة، يقول: السيوف تلعب بالرؤوس  

كما يلعب األطفال بالكرة، وهذا البيت يحتج به من يقول: أن الكرة معروفة من 

 العصر الجاهلي. 

 للحارثة بن حلزة اليشكري ومطلعها:  واألخيرةوالسابعة 

ااااااااااااَماءُ    َذَنتدنَااااااااااااا بَِبيدنَِهااااااااااااا َأسد

 

 ُرب  َثااااااااٍو ُيَماااااااَل ِمنداااااااُه الث اااااااَواءُ   

 ويقال فيها:  

َباااااااَوَأَتاَنااااااا ِمااااااَن   الدَحااااااَواِدأِل َواألَند

 

نَاااااااى بِاااااااِه َوُنَسااااااااءُ     ِء َخطدااااااابق ُنعد

ُلااااااااااو  َواَننَااااااااااا األََراِقااااااااااَم َيغد  إِن  إِخد

 

َفااااااااءُ    اااااااي ِقااااااايِلِهمد إِحد
 َن َعَليدنَاااااااا فِ

ند   ِلُطااااوَن الَباااارِيَء ِمن ااااا بِااااِذي الااااذ   َيخد

 

 ِب َوال َيندَفاااااااُج الدَخِلااااااااي  الدَخااااااااالءُ   

 وال يقااااايم العزياااااز بالبلاااااد الساااااهل  

 

 وال ينفااااااااااج الااااااااااذليل النجاااااااااااء   

وأضيف على هذه المعلقات السبع ثالث قصائد فأصبحت عشًرا، وتسمى  

والتاسعة للنابغة الزبياين، المعلقات العشر، فالمعلقة الثامنة لألعشى ميمون، 

والعاشرة لعبيد بن األبرص األسدي، هذا النوع األول مما يحفظه طالب العلم 

 وهو الشعر المحتج به.

والنوع الثاين مما يحفظه طالب العلم من األشعار: هي األشعار التي يميل 
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 ملن يريد أن يبدأ بتعلم اللغة العربيةحماضرة: 

إليها، وأغلب الطالب قسمان: فطالب يميلون إلى الشعر الجزل القوي الفخم، 

فهؤالء يقرؤون ويحفظون للفرزدق وأبو تمام والمتنبي ونحوهم من شعراء 

الجزالة، ومنهم من يميل إلى الشعر السهل، هؤالء يقرؤون ويحفظون لجريٍر 

 والبحرتي وأبي العتاهية. 

شعرية جمعها بعض األدباء جمعوا فيها  وأنبه هنا إلى أن هناك مجموعات

أفضل الشعر العربي وعيونه، ومن أجمل هذه المجموعات الشعرية، مجموعة 

جمعها الشاعر المشهور أبو تمام، جمع أفضل وأحسن الشعر العربي من العصر 

الجاهلي إلى وقته يف كتاب وسمى هذا الكتاب بالحماسة، الحماسة ألنه قسمه 

 الحماسة، أشعار يف الكرم، أشعار يف الشجاعة، فأكرب هذه على أبواب، أشعار يف

 األبواب وأول هذه األبواب باب الحماسة؛ فسماه كتاب الحماسة. 

وأول مقطوعة يف هذا الكتاب هي مقطوعة قريط بن أنيف العنربي، يمدح بني 

 مازن ويذم قومه، يقول فيها: 

 لااو ُكنااُب ماان َمااالٍن َلاامد َتسااَتبِحد إبِلااي

 

ِقيَطاااِة ِمااان ُذهاااِل باااِن َشااايَباَنا    َبنُاااو الل 

 إَذن َلَقااااااَم بِنَصااااارِي َمعَشااااارق ُخُشااااانق  

 

 ِعناااااد الَحِفيَظاااااة إند ُذو ُلوَثاااااٍة اَلَناااااا  

ااااَر أبدااااَدى َناِجَذيااااِه َلُهاااامَقااااومق إذا    الش 

 

 طااااااروا إلياااااه ُلَرافااااااٍت وُوحاااااَداَنا  

 ال َيسااااأُلون أَخاااااُهم ِحاااايَن َينااااُدُبهم 

 

 يف الن ائَِباااااِت علااااى مااااا قااااال ُبرهانااااا  

 لكاااانا قااااوميد وإند كااااانوا َذوي عاااادٍد  

 

ااار يف َشااايٍء وإند َهاناااا    ليساااوا مااان الش 

 َمغِفاارةً َيجااُزوَن ِمااند يلااِم أهااِل الَظلااِم  

 

 ومااان إَسااااءِة أهاااِل الَساااوء إحَساااانا  

ِد لَِخشااااايتهِ    كاااااأن  رب اااااك َلااااامد َيخلااااا

 

 ِساااواهُم مااان َجمياااج الن ااااس إنساااانا  

 َفليااااَب لِااااي بِهاااام َقوًمااااا إذا َركُِبااااوا 

 

وا اإلَ اااااَرة ُفرسااااانو وُركَباَنااااا    َشاااادا

 وثاين مقطوعة للفند الزماين يقول فيها:  

اااااااااٍل   َعفوناااااااااا عااااااااان بناااااااااي ُذهد

 

اااااااااااااَوانُ   ُم إِخد نَاااااااااااااا الَقاااااااااااااود  َوُقلد
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ِج  اااااااااااااُم َأند ُتاااااااااااارد  َعَسااااااااااااى األَي 

 

 َع َقوًماااااااااااا كالاااااااااااذي كااااااااااااُنوا  

ااااااااااااااَر   َح الش  ااااااااااااااا َصاااااااااااااار   َفَلم 

 

َيااااااااااااانُ    َسااااااااااااى وهااااااااااااو ُعرد  وَأمد

َِ ِسااااااااوى   وانِ ولاااااااام َيبداااااااا  الُعاااااااادد

 

اااااااااااااااهمد كمااااااااااااااا َداُنااااااااااااااوا    ِدن 

هينق   ٍب فياااااااااااااه َتاااااااااااااود  بَِضااااااااااااارد

 

ااااااااااااااااااااَرانُ   ِضاااااااااااااااااااايٍج َوإِقد  َوَتخد

يداااااااااااااِث    شاااااااااااااددنا شااااااااااااادة الل 

 

ااااااااااااَبانُ   يااااااااااااُث َ ضد  َ ااااااااااااَدا والل 

 ويف الَشاااااااااااار  َنَجاااااااااااااةق حاااااااااااايَن  

 

َساااااااااااااااااااانُ     ال ُيندِجياااااااااااااااااااَك إِحد

اااااالِ   َُ الخياااااار عنااااااَد الَجهد اااااا  وَبعد

 

َعااااااااااااااااااااااااانُ   ل ااااااااااااااااااااااااِة إِذد  لِلذ 

 وأبيات كثيرة منها لعمرو بن معدي كرب يقول:  

 إِن  الَجمااااااااااااااااااااَل َمعااااااااااااااااااااِدنق 

 

ااااااااااَن حمااااااااااَدا   َرثد  وَمناِقاااااااااابق َأود

 َكااااااااامد ِمااااااااان َأٍ  لِاااااااااَي صاااااااااالٍِح  

 

ااااااااااااادا   ُتاااااااااااااُه بَِياااااااااااااَدي  َلحد أد  َبو 

ااااااااااُب وال َهِلااااااااااجد مااااااااااا إِند    َجِزعد

 

اااااااااادا    ُت وال َيااااااااااُرَد ُبكاااااااااااَي َلند

 َذَهااااااااااااَب الااااااااااااذيَن ُأِحااااااااااااَبُهمد  

 

دا   ااااااايدِا َفااااااارد  وَبِقياااااااُب َمثداااااااَل الس 

كما يقرأ ويحفظ من األشعار الحديثة الجيدة الجميلة ألحمد شوقي وحافظ  

إبراهيم، والجوهر العراقي، والعشماوي، ويقرأ المجموعات التي جمعت قصائد 

 "من شعر الجهاد يف العصر الحديث"متفرقة من الشعر الحديث، كتاب اسمه 

الشعر  لعبد القدوس أبو صالح ومحمد البيومي، جمعت أشعار كثيرة من

 الحديث، منها ميمية أحمد شوقي، يلقي فيها مقدونيا يقول فيها: 

 يااااا ُأخااااَب َأنااااَدُلٍس َعَليااااِك َسااااالمُ 

 

 َهاااااَوِت الِخالَفاااااُة َعناااااِك َواإِلساااااالمُ  

 الِهااااالُل َعااااِن الَسااااماِء َفَليَتهاااااَنااااَزَل  

 

 ُطِوَيااااااب َوَعاااااام  العاااااااَلميَن َيااااااالمُ  

 َمقااااااادونِيا َوالُمساااااااِلموَن َعشااااااايَرةق  

 

 َكياااااَا الُخئوَلاااااُة فياااااِك َواألَعماااااامُ  

 ومنها قصيدة محيي الدين عطية وفيها يقول:  

 حنانيااااااك يااااااا ذكريااااااات العماااااار 

 

 ورفًقاااااااااا بقلاااااااااٍب ذوى وانفطااااااااار  
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 ملن يريد أن يبدأ بتعلم اللغة العربيةحماضرة: 

 ُهنااااااااك علاااااااى جااااااادوٍل منحااااااادر 

 

 يااااااالل النخياااااال وضااااااوء القماااااار  

 شااااااهودق علااااااى دمعااااااي المنحااااااِدر  

 

 .............. 

 ومنها قصيدة محمود حسن إسماعيل يقول فيها:  

 التخاومد   الخاابطون علاى من هؤالء التائهوند 

شى ُخطاا أبصااِرهم َرَهاُج الزواباِج والغياومد   أعد

َِ النجااومد  َُ فااوَقهم ماان يأِسااِه قلاا  واللياال ياانُف

 ويسااوقهم ُلَماارًا إلااى حفاارٍ ُمولولااِة الَرجااومد 

ُساُره تحاومد  فِال حوَلهاا والماوُت أند وط ُيرد  والس 

لاَة والهماومد  ِصُا مصادو ِرِهاُم المذ   والقيد َيخد

ااِفِه وَلَظاااُه أبشااُج مااا يسااومد ويسااومُ   ُهم ماان َعسد

 فاانذا  َفااوا .. فعلااى مااواطٍ كاال جااالٍد َ شااومد 

 وإذا صحوا فعلى ُخطو للَذل  خاشاعَة الَرساومد 

 !من هؤالء الضاائعون  أفهاؤالء المسالموند 

ُِ والَظنوند  ُبني، وترُجمني الحقائ  .. أبدا!! ُتكذ 

 

فهذا ما يتعلق بالشعر من أقسام األدب، والقسم الثالث يف األدب هو: كتب 

النثر، وهي متفرقة ومتنوعة؛ فمنها كتب األمثال والِحَكم، ومن أفضلها جمهرة 

األمثال ألبي هالٍل العسكري يف القرن الرابع، ومجمع األمثال للمدياين يف القرن 

قصص مصوغة بأسلوٍب أدبي،  السادس، ومن كتب النثر: كتب المقامات، وهي

ومن أفضلها مقامات الهمداين يف القرن الرابع، ومقامات الحريري يف القرن 

 السادس. 

ومن كتب النثر: كتب اإلنشاء األدبي، يعني ينشئ من عنده نصوٌص أدبية، 
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ككتاب حسن التوسل إلى صناعة الرتسل، لشهاب الدين الحلبي، وكتاب األدب 

البن المقفع، ورسائل القاضي الفاضل وهناك وحي القلم  الكبير واألدب الصغير

 لمصطفى صادق الرافعي، والنظرات للمنفلوطي. 

وأيًضا من كتب النثر: القصص األدبية كالبخالء للجاحظ، وكليلة ودمنة البن 

المقفع، وقصص المنفلوطي والطنطاوي، هذا ما حضرته لهذه المحاضرة، 

ه لم يبَق وقٌت لألسئلة، فإن علوم العربية كثيرة، والحمد هلل على كل حال، ويظهر أن

ومع ذلك ذكرنا أهمها، وتركنا الباقي، طيب هذا واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على 

 نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 من اللغة العربية ما حيتاج إليه طالب العلم الشرعي حماضرة: 
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 ( حماضرة 4)
 ما حيتاج إليه طالب العلم الشرعي 

 من اللغة العربية
  

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 : (6)وأصحابه أجمعين، أما بعد

هذه الليلة، ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف 

الخميس ليلة الثالثين من ذي القعدة، أو ليلة األول من ذي الحجة من سنة سبٍع 

وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصالة والسالم، 

يف الجهراء يف الكويت؛ لنعقد هذه  -◙-ونحن يف مسجد عبد اهلل بن األرقم

؛ "إليه طالب العلم الشرعي من علوم العربية ما يحتاج"المحاضرة التي عنواهنا: 

هذه المحاضرة إن شاء اهلل تعالى سنحاول أن نبين فيها العلوم العربية التي يحتاج 

إليها طالب العلم الشرعي؛ لكي يستطيع أن يفهم ما سيدرسه من العلوم الشرعية، 

، وأن يستفيد من هذه العلوم، وأن يستطيع أن يستنبط من النصوص الشرعية

األحكام التي تقوم على هذه األدلة الشرعية بطريقٍة صحيحة معتمدٍة على قواعد 

 لغة العرب التي جاء هبا الوحيان: القرآن الكريم، والُسنَّة النبوية المطهرة. 

                                           
 قناة )الفتي اللغوي(. ( علىhttps://youtu.be/DS62x0QZVjsرابط هذه الحلقة المباركة ) (6)

https://youtu.be/DS62x0QZVjs)%20على
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 من اللغة العربية ما حيتاج إليه طالب العلم الشرعي حماضرة: 

هذه المحاضرة سيكون لها عناصر سنسير عليها إن شاء اهلل، وننهيها عنصًرا 

 ر؛ لكي تكون المحاضرة واضحة المعالم: بعد عنصر، سأقرأ يف البداية هذه العناص

نبدأ إن شاء اهلل بالكالم على مكانة العلوم العربية وعالقتها بالعلوم الشرعية، 

ُثمَّ أهمية المنهجية يف طلب العلم، ثم علوم العربية وأنواعها، سنتكلم على دراسة 

المحاضرة النحو، والتصريف، ومتن اللغة، وفقه اللغة، واألدب، والبالغة، ونختم 

بأمثلة على عالقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية من خالل التفسير، ومن خالل 

القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف، والعقيدة، والفقه وأصوله، ومسائل 

معاصرة؛ لنتبين األثر العظيم للعلوم العربية يف هذه العلوم الشرعية، وبعض 

خطأ بسبب ضعف العلم اللغوي عند من قال المسائل المعاصرة التي وقع فيها ال

 ونبدأ بالعنصر األول، ما العنصر األول؟  -عزَّ وجل-هبا؛ نستعين باهلل 

 مكانة العلوم العربية وعالقتها بالشريعة: 

اللغة العربية فيها علوٌم كثيرة، وسنذكرها بعد قليل، هذه العلوم تفرعت 

أن يبينوا قوانين العربية، القوانين  وتنوعت وتفنن فيها العلماء ألمٍر ُمعين وهو:

والقواعد التي تضبط هذه اللغة من حيث األلفاظ والمعاين والرتاكيب واألساليب؛ 

لكي يبقى العربي يفهم النصوص الشرعية باللغة التي ُأنزلت هبا، وال يدخُل عليه 

تحريف ال من حيث اللفظ وال من حيث المعنى، وال من حيث الرتكيب وال من 

 األسلوب، فهي يف الحقيقة موازين لبيان الصواب والخطأ والبالغة يف اللغة. حيث 

وهي أيًضا كاشفٌة لمعاين الكلِم الُمفرد والكالم المركب، فهذه المعاين ال تبين 

على حقيقتها إال بمعرفة هذه العلوم؛ فلهذا ذكروا أنَّ من شروِط المجتهد يف 

الشريعة أنه ال يحل له أن يجتهد يف أي علم من علوم الشريعة إال إذا كان عارًفا 

علوم الُلغة هي: الُسلم الذي يوصل إلى العلوم  بعلوم اللغة، وما ذاك إالَّ ألنَّ 

الشرعية، فعلوم اللغة العربية مرقاة العلوم الشرعية، ال تستطيع أن ترقوا إلى العلوم 
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 الشرعية إالَّ من خالل ُسلم العلوم اللغوية. 

واآلثار واألهمية لعلوم اللغة العربية الكالم فيها واسع وكثير، ُأنبُِّه يف البداية 

تاٍب جميل اعتنى هبذه المسألة، وهو: كتاب األحاديث واآلثار الواردة يف إلى ك

فضل اللغة العربية وذم اللحن، درايًة ورواية لشيخنا الدكتور/ أحمد بن عبد اهلل 

فجمع كل ما ورد من األحاديث واآلثار يف فضائل اللغة  -حفظه اهلل-الباتلي

 سها. العربية وذم اللحن )أي: الخطأ يف الكالم( ودر

فقد صح عن عدٍد من الصحابة؛ كابن ُعمر وغيره أهنم كانوا يضربون صبياهنم 

أنُه  -◙-إذا أخطأوا يف اللغة، إذا لحنوا يف اللغة، وصحَّ عن عمر بن الخطاب

ث به يزيد بن  "تعلموا الفرائض والُسنَّة واللحن كما تعلمون القرآن"كتب:  حدَّ

 و. هارون، فقيل له: ما اللحن؟ قال: النح

أي: معرفة اللغة، وعدم  "علمنا اللَّحنكان ابن عباس يُ "وقال أبو العالية: 

أنه كان  -وهو من كبار أئمة السلف-الخطأ يف الكالم، وصحَّ عن أيوب السختياين

وكان السلف ": -رحمه اهلل تعالى-، وقال ابن تيمية "أستغفر اهلل"إذا لحن قال: 

مأمورون أمر إيجاٍب أو أمر استحباٍب أن يؤدبون أوالدهم على اللحن؛ فنحن 

نحفظ القانون العربي، ونصلح األلسنة المائلة عنه؛ فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب 

 ."والُسنَّة واالقتداء بالعرب يف خطاهبا، فلو ُترك الناس على لحنهم كان نقًصا وعيًبا

ديث حقٌّ على طالب الح"يقول:  -من كبار أئمة الحديث-وكان ابن الصالح

 . "أن يتعلَّم من النحو واللغِة ما يتخلُص بِه من شين اللحن والتصحيف

ا اإلمام األصمعي فكان يقول:  إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا "وأمَّ

من كذب علي »: --لم يعرف النحو أن يدخل يف جملة قول النبي

يلحن،  -لسالمعليه الصالة وا-؛ ألنه لم يكن «متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار
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 . "فمهما رويت عنه، ولحنت فقد كذبت عليه

واإلمام ابن تيمية له كتاٌب عظيم اسمه )اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 

أصحاب الجحيم( يقول: إنَّ الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب 

الجحيم، وأكثر من ثلث هذا الكتاب قرابة نصف هذا الكتاب، كان الكالم فيه عن 

اعلم أنَّ نفس "لغة العربية وأهميتها وارتباطها بالعلوم الشرعية حتى قال فيه: ال

اللغة العربية من الدين، وتعلمها فرٌض واجب، فإنَّ القرآن والُسنَّة جاءا باللغة 

 . "العربية وال ُيفهمان إالَّ هبا، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

تاب اسمه )الرسالة( مطبوع، وله كالٌم واإلمام الشافعي اإلمام العظيم، له ك

 كثير يف هذا الكتاب عن اللغة العربية. 

فنن سألتم بعد ذلك وقلتم: ما علوم اللغة العربية  فُيمكُن أن نقسمها إلى ثالثة 

أقسام، هي كثيرة لكن ُيمكن أن نجمل فنقول: إن  علوم اللغة العربية تنقسم ثالثة 

 أقسام: 

 يح. القسم األول: علوم تصح

 والقسم الثاين: علوم تفصيح. 

ص.   والقسم الثالث: علوم تخصُّ

: هي التي تقي من الخطأ، هي التي تصحح الكالم؛ ألهنا تقي فعلوم التصحيح

من الخطأ، وهذا يشمل علم النحو، وعلم الصرف، وعلم متن اللغة، فهذه تقيك 

 بإذن اهلل من أن تخطئ. 

: علوم التفصيح؛ علوم التفصيح يعني العلوم التي ترفعك من والنوع الثاين

مجرد كون كالمك صحيًحا خالًيا من الخطأ؛ لكي ترتقي يف الكالم يف مراتب 

 الفصاحة والبالغة، فهذه علوم التفصيح، فتشمل: األدب، والبالغة، وفقه اللغة. 
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خصصون : فهي بقية علوم اللغة، وهي التي يختص المتوأما علوم التخَصص

بدراسة علوم اللغة بدراستها، وقد يشاركهم غيرهم كعلوم الخط واإلمالء وقوانين 

 القراءة والنقد.. ونحو ذلك. 

فهذه أنواع علوم اللغة، والسؤال الذي يربطنا بالمحاضرة: ما علوم اللغة التي 

 يحتاج إليها طالب العلم الشرعي  

ح ال شك أن طالب العلم والجواب: يتبين من هذا التقسيم؛ فعلوم التصحي

الشرعي يحتاج إليها، النحو والصرف ومتن اللغة، وكذلك علوم التفصيح؛ ألن 

القرآن والُسنَّة أفصح كالم العرب، فيحتاج أيًضا إلى علوم التفصيح البالغة 

ص فإنه ال يحتاج إليها يف فهم النصوص  ا علوم التخصُّ واألدب وفقه اللغة، وأمَّ

منها؛ ولكنه يحتاج إليها كما يحتاج إليها بقية العرب الشرعية واالستنباط 

والدارسين، اإلمالء، والخط،.. ونحو ذلك، يحتاج إليها كل من يكتب بالعربية 

ح إمالءه وكتابته؛ فلهذا سنتكلم على علوم التصحيح  النحو، "لكي يصحِّ

ه األدب، والبالغة، وفق"ثم نتكلَّم على علوم التفصيح  "فالصرف، فمتن اللغة

 . "اللغة

 : نبدأ بالنحو

النحو من علوم التصحيح كما عرفنا، وال شك أن النحو هو أهمُّ ما يحتاج إليه 

طالب علوم الشريعة؛ ألن الحاجة إليه ملحة، وهو أكثر ما يساعد يف تصحيح 

الكالم، واالبتعاد عن اللحن، وفهم كثيٍر من المعنى، النحو مأخوذ من انتحاء كالم 

 تنتحي هذا الكالم وتقتدي به لكي تسلم من الخطأ.  العرب، يعني أن

له عبارٌة جميلة، يقول: إنَّ النحو كبيٍت من  -رحمه اهلل-شيخنا ابن عثيمين 

رحمه  -قصب بابه حديد، والفرائض بيٌت من حديد بابُه قصب، وكالمه صحيح
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 من اللغة العربية ما حيتاج إليه طالب العلم الشرعي حماضرة: 

، يريد أن يقول: إن علم النحو بيٌت من قصب، قصب السكر، يقول: -اهلل تعالى

النحو علٌم سهل، لكن المشكلة يف أوله، بابه حديد المشكلة يف أوله، أما يف معظمه 

بعد ذلك فهو سهل، فالمشكلة التي يقع فيها كثيٌر من الطالب، كثير من الدارسين 

لهذا العلم يف فهم أصول النحو، فالطالب إذا لم يفهم أصول النحو فإنه سيصعب 

رح له ومهما درس وقرأ فإنه ال يستفيد، بل إنه عليه بعد ذلك كل شيٍء فيه، مهما ُش 

يجد ذلك أثقل من الحجر، لكن لو فهم أصول النحو القواعد التي يف أول النحو 

وضبطها، فإنه بعد ذلك سيفهم كل ما سُيشرح له ويتلذذ به؛ ألنه فهم هذه األصول 

لك آلًيا وسيعيد إليها كل مسائل النحو الكثيرة؛ ألن كل مسائل النحو ستعود بعد ذ

لهذه األصول، ُكل مسألة مهما كثرت وتعددت وابتعدت هي يف الحقيقة تعود إلى 

هذه األصول، فلهذا سنقول إن شاء اهلل غًدا عندما نشرح يف النحو الصغير، 

سنقول: أصول النحو تمثل قرابة ستين بالمائة من النحو، وبقية تفاصيل النحو أو 

لفاعل، والمبتدأ والخرب، والنواسخ إنَّ وكان فروع النحو، يعني: الفاعل، ونائب ا

وظن وأخواهتا، والتوابع: النعت، والعطف، والتوكيد والبدل، والمنصوبات: 

المفاعيل الخمسة، والحال والتمييز، والمجرورات: المضاف... إلخ، وإعراب 

 الفعل المضارع، هذه كلها فروع، هذه كلها فروع ال تمثل يف الحقيقة أربعين بالمائة

من النحو، فأنت إذا ضبطت األصول وهي قليلة فقد ضبطت ستين بالمائة من 

 النحو. 

يبقى لك أن تتفرد بعد ذلك هبذه الفروع فرًدا فرًدا فرًعا فرًعا، وتعيده إلى هذه 

ا إذا انشغلت بالفروع وهي كثيرة،  األصول وينضبط لك النحو وينتهي األمر، أمَّ

فاعل وحده، والمفعول به وحده، والحال وأردت أن تفهم المبتدأ وحده، وال

وحده؛ فإنك لن تفهم النحو على حقيقته، وسيبقى النحو ثقياًل عندك وغير مفهوم؛ 

يف  -رحمه اهلل تعالى -ألنه لم يرتبط ارتباًطا صحيًحا ببعضه، فهذه مقولة شيخنا
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 حقيقة النحو. 

ب خاصًة الذين وصلوا إلى الجامعة أو تخرجوا م ن الجامعة، ال وأغلب الُطالَّ

شك أن عندهم معلوماٍت كثيرة يف النحو، درسوا النحو يف التعليم العام، ودرسوه 

يف الجامعة، وربما درسوه يف االبتدائية، ودرسوه يف المتوسطة، ما أدري ُتسمى 

عندكم اإلعدادية، المتوسطة والثانوية والجامعة، ثم يخرج ويقول: لم أفهم النحو، 

ات النحو ثم تقول: لم أفهم النحو؟ يعني يف مشكلة، ما معقول؟ تدرس تسع سنو

هو معقول أن تشرح وتدرس تسع سنوات ثم تقول: لم أفهم النحو، هناك مشكلة 

ا فيك أو يف طريقة دراستك، أو غير ذلك.   أكيد، إمَّ

وكثير من الطالب يف الحقيقة يا إخوان هو كالكيس الكبير، كلما أخذ ودرس 

لقي يف هذا الكيس منذ سنوات، حتى إذا أراد بعد ذلك أن يلقي يف هذا الكيس، ي

يسرتجع معلومة يتعب وهو يبحث يف هذا الكيس وُيقلِّب، هو يعلم أن المعلومة 

مرت به، يعلم أن المعلومة يف هذا الكيس، لكن ال يستطيع أن يصل إليها؛ ألنه لم 

 بما ذكرناه يرتب هذه المعلومات بطريقة صحيحة، ولم ترتب هذه المعلومات إال

قبل قليل بضبط األصول، إذا ضبطت األصول فقد وضعت عندك مشجًرا للنحو، 

كلما أخذت معلومة تعيد هذه المعلومة إلى مكاهنا الصحيح يف غصنها الصحيح يف 

فرعها الصحيح، وكلما أردت أن تسرتجع أو تستفيد معلومة، مباشرة تذهب إلى 

لنحو كله، وتقلب يف هذا الكيس الذي كنت هذا الفرع وتستفيد منه، وال تضيع يف ا

تجمعه منذ سنوات، فأيًضا طريقة ترتيب العلم مهمة، وهذا أيًضا سننبه عليه غًدا 

 إن شاء اهلل. 

وأيًضا كثيٌر من الطالب ربما درس النحو، وعنده معلومات كثيرة فيه، 

بما درس ويستطيع أن يخربك بمعلومات كثيرة، وربما حفظ متنًا، وربما ُيعرب، ور

هذا العلم مرة ومرتين وثالًثا، ومع ذلك تسأله يقول: أنا ما ضبطت هذا العلم، مع 
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أين درسته عدة مرات، لكني لم أستطع أن أضبطه، هو يف الحقيقة درس هذا العلم 

لكن عنده ثغرات يف هذا العلم تجعله غير واثٍق من علمه، ولو سألتُه: أين هذه 

 النحو؟ تعرف الفاعل؟ يقول: أعرفه، طيب تعرف الثغرات؟ ما الذي ال تعرفه يف

المبتدأ؟ أعرفه، طيب ما الذي ال تعرفه يف النحو؟ يقول: ما أدري، أنا لم أضبط 

النحو، المشكلة أن عنده ثغرات يف دراسته للنحو ال يستطيع أن يصل إليها 

ويكتشفها لكي يسدها ويكمل بناؤه النحوي، واكتشاف هذه الثغرات طريقة 

 فها وسدها أيًضا مهارة ال بد أن يتعرف عليها الطالب. اكتشا

وُألخص كل ذلك ببيان طريقٍة أراها مفيدًة يف دراسة النحو، وقد َأرشدُت إليها 

كثيًرا من الطالب فذكروا أهنم استفادوا وفهموا النحو وانتهوا من هذه المشكلة 

 التي ُتسمى عقدة النحو. 

ه الميزة أنَّ النحو علٌم مرتابط من أوله إلى النحو له ميزة عن بقية العلوم، هذ

آخره، يعني أنَّ ُكل معلومة تنبني على ما قبلها، الثانية على األولى، والثالثة على 

الثانية واألولى، والرابعة على الثالثة والثانية واألولى.. وهكذا حتى ينتهي النحو، 

النحو يف فصٍل  فال تستطيع أن تدرس أول النحو يف هذا الفصل، وتدرس بعض

آخر، وتدرس بعًضا ثالًثا يف شهٍر آخر.. وهكذا، ما تستفيد ولن تضبط النحو هبذه 

الطريقة؛ ألنك يف كل مرة ستحتاج إلى أن تضبط ما قبل، قبل أن تبدأ بالمعلومات 

 الجديدة. 

بخالف كثيٍر من العلوم؛ كالفقه، الفقه ربما تستطيع أن تتفرغ شهًرا أو فصاًل 

ب الصالة، وباب الزكاة تدرسه يف السنة القادمة ما يف ارتباط بينهما؛ بل لدراسة با

إنك قد تجد علماء متميزين، وطلبة علم متميزين يف أحكام الصالة ومسائلها 

وِضعاف يف أحكام الزكاة أو يف أحكام الحج، موجود علماء وُطالب علم متميزين 

عامالت هذا موجود؛ ألن العلم يف فقه المعامالت أو العبادات وِضعاف يف فقه الم
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ليس مرتابًطا؛ لكن لن تجد عالمــًا أو طالب علم قوًيا يف الُجملة االسمية ضعيًفا يف 

الجملة الفعلية، ما يف  النحو هكذا؛ ألنك إما أن تفهم الجميع أو ال تفهم الجميع؛ 

ه ألنه علم مرتابط من أولِه آلخره؛ فلهذا إذا أردت أن تدرس النحو؛ فخذ هبذ

 الطريقة، أن تأخذ متنًا صغيًرا من متون هذا العلم؛ كاآلجرومية، أو النحو الصغير. 

: أن تقرأ هذا المتن عدة مرات، اآلجرومية والنحو الصغير ال الخطوة الثانية

يتجاوز ثنتين وعشرين صفحة من الحجم الصغير، تقرأ هذا المتن خمس مرات، 

عشر مرات يف يومين ثالثة أيام، لكي تمرر كل العلم على ذهنك، طيب فإذا انتهيت 

مسموًعا لهذا  تنتقل للخطوة الثالثة، أن تستمع إلى شرح ويفضل أن يكون شرًحا

د منذ البداية هذا المتن؛ ألنه ال ُيسمح لك أن تغيره بعد  المتن الذي اخرتته، حدِّ

ذلك حتى تنتهي من مرحلة فهم النحو، مرحلة فهم النحو هي باب النحو الحديد 

الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، ال تتجاوزها أبًدا حتى تنتهي من هذا الكتاب الذي 

كتاٍب آخر، اخرتت اآلجرومية ابقى يف األجرومية، اخرتت اخرتته، حتى تنتقل ل

 النحو الصغير ابَقى يف النحو الصغير. 

طيب، واخرتت شرًحا لألجرومية، شرح شيخنا ابن عثيمين وهو متوسط، أو 

شرح غيره من الشروح ولي أكثر من شرح عليها يف شرح مختصر يف سبعة دروس، 

بي على تويرت المفتي اللغوي، فإذا وشرح مع تمرينات وكلها موجودة يف حسا

اتخذت هذا المتن وهذا الشرح استمع إلى هذا الشرح يف أيام قليلة، ثالثة أيام 

أربعة أيام، سبعة أيام على األكثر، هي سبعة دروس، أو تسعة دروس، نحن غًدا 

سنشرح النحو الصغير إن شاء اهلل كاماًل يف تسع ساعات، يف كل يوم ثالث ساعات 

سع ساعات، تسع ساعات ال بد أن تسمتع إليها يف ثالثة أيام أربعة أيام، على يعني ت

األكثر سبعة أيام لو بالسيارة وأنت ذاهب وآيت، يعني ال يشرتط الرتكيز يف االستماع 

األول؛ ألنَّ الغرض من االستماع األول أن تمرر المعلومات على ذهنك، ويكفي 
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 أن يفهم منها العقل ما وضح. 

ذا انتهيت من االستماع األول، يمكن أن ترتك هذا الشرح ثالثة أيام أو طيب، فإ

أسبوع ُثمَّ تعود إليه، أو تستمع إليه مرًة ثانية مباشرًة، أيًضا يف وقٍت قصيٍر متتابع، إذا 

كنَت حريًصا وجاًدا ولسَت بمشغول، استمع إليه يف ثالثة أيام، أو على األكثر يف 

على أن يربط المعلومات بعضها ببعض، فإذا سبعة أيام، لكي تعين ذهنك 

استمعت إليه يف المرة الثانية ثِق أنَك ستفهُم أشياء لم تفهمها يف المرة األولى، 

وربما تقول: سبحان اهلل  كأنني لم أستمع إلى هذه المعلومة، مع أنني استمعت 

ستطيع أن إلى الشرح من قبل، وهذا أمٌر طبيعي؛ ألنَّ العقل البشري مهما كان ال ي

يفهم كل ما ُيلقى إليه يف المرة األولى يف األمور العقلية يف األمور العلمية التي 

م، ُثمَّ تخزين، فالعقل والشيخ يشرح يف المسألة األولى سينشغل  تحتاج إلى تفهُّ

م هذه المسألة ُثمَّ يحاول أن يخزن هذه المسألة، والشيخ  معُه ويحاول أن يتفهَّ

انية والمسألة الثالثة، وربما ال يعود العقل بكامل قوته إالَّ سينتقل للمسألة الث

والشيخ يف المسألة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة؛ ألن العقل البشري يبقى يتفهم ما 

سمع وُيخزن فرتًة أطول من المتكلم، ُثمَّ يعود مع الشيخ والشيخ يشرح يف المسألة 

ينشغل بتفهمها وتخزينها عن المسألة الخامسة، ثم يفهم الخامسة فهًما جيًدا، و

السادسة والسابعة والثامنة، ثم يعود مع صاحبه بكامل قوته يف المسألة التاسعة أو 

العاشرة.. وهكذا، فإذا استمعت للشرح  يف المرة الثانية فإن العقل منذ أن ينتهي 

قبل  الشيخ من المسألة األولى سينتقل معك إلى المسألة الثانية؛ ألنه فهمها من

وخزهنا، فسينتقل معك مباشرة للمسألة الثانية، لكنه سينشغل بالثانية عن الثالثة 

 والرابعة. 

: إذا انتهيت من االستماع يف المرة الثانية استمع إليه مرًة ثالثة، فلهذا سنقول

لمعالجة ما ذكرناه من قبل، والناس يختلفون ذكاًء وحرًصا وفهًما.. إلخ، فبعضهم 
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لشرح من خالل ثالثة استماعات أو أربعة أو خمسة، وبعض الناس قد يفهم هذا ا

ُربما يحتاج أن يستمع إلى هذا الشرح إلى عشر استماعات، وأنا أعرف أناًسا 

كثيرين استمعوا للشرح إلى أكثر  من عشر استماعات؛ ألنه يجب أال تتجاوز هذا 

وال تربوًيا أن  الشرح حتى تفهم النحو، يعني تفهم أصول النحو، ال يصح علمًيا

تنتقل إلى متن متوسط، وأنت لم تفهم أصول النحو، هذا سيجعلك تكره النحو 

وتجده صعًبا؛ ألنك لن تفهم ما سندرسه بعد ذلك وأنت لم تتقن أصول النحو؛ إًذا 

ابَق على هذا الشرح وال تنتقل عنه، استمع إليه مرًة بعد مرٍة بعد مرٍة بعد مرة، فإذا 

هًما ال بأس به، اجلس يف البيت على بيالة شاي منعنع ومرتاح وجدت أنك فهمته ف

من دون إزعاج، واستمع إلى الشرح استماًعا مركًزا، ومعك الكتاب وتعلِّق 

وتسجل بعض المسائل المهمة التي تحتاج إلى حفظ، وهتذيب وترتيب وتنظيم، 

ا سجلته وتكتبها لكي تتأكد بالفعل أنك فهمت كل هذا الشرح، وتراجع بعد ذلك م

من نقاط تحتاج إلى حفظ، ثم تستعن باهلل وتستمع إلى الشرح االستماع النهائي، 

كيف تعرف أن هذا االستماع هو االستماع النهائي؟ تستمع للشيخ فرتى أنكَّ 

تعرف ماذا سيكون، أراد أن يعرف الفاعل خالص أنت فهمته وضبطت الفاعل، 

يذكر أنواع البدل أن  تعرف هذه األنواع تعرف الفاعل قبل أن يعرفه الشيخ، أراد أن 

قبل أن يذكرها الشيخ، أراد الشيخ أن يعرب مثااًل معينًا أو آيًة معينة، أنت تستطع أن 

تعربه قبل أن يعربه الشيخ، معنى ذلك أنك فهمت هذا المتن، وانتهيت من مرحلة 

 نحو. الفهم، وصرت بإذن اهلل مؤهاًل لكي تنتقل إلى المرحلة الثانية يف ال

لكني أحذرك من أن تنتقل إلى كتاٍب آخر أو إلى شرٍح آخر، وهذا الذي يفعله 

 ويقول: درسُت األجرومية، وسمعت عليها شيخ الشيخ 
َّ
كثير من الطالب، يأيت إلي

ابن عثيمين، وشرح فالن، وشرح فالن، وقرأت عليها التحفة الثنية، وقرأت عليها 

أقول له: ألنك لم تعمل إال شيًئا واحًدا،  شرح فالن وشرح فالن وأيًضا ما فهمت،
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أنت إذا استمعت إلى شرح فالن لم تفهم من النحو إال عشرين بالمائة أو ثالثين 

بالمائة، طيب انتقلت واستمعت إلى شرح فالن أو قرأت الشرح الفالين لم تفهم 

ابق، كل إالَّ عشرين بالمائة، نفس الفهم الذي فهمته يف المرة السابقة من الشرح الس

شيخ له طريقة، يهتم بأمور معينة، فمهما انتقلت إلى الشروح، أنت ستبقى يف 

عشرين أو ثالثين بالمائة، لن تستفيد، يعني لن تستطيع أن تستفيد من تخزين العقل 

وبناء هذه المعلومات بعضها على بعض مرًة من بعد مرة، هذه المرحلة ليست 

ع وتعمق، وتقول: أنا ُأر يد أن أعرف ماذا قال فالن، ورأي فالن، مرحلة توسُّ

واالختالفات... ال؛ هذه المرحلة مرحلة فهم فقط، فلهذا افهم من أي كتاب من 

أي شرٍح، فإذا اخرتت هذا الشرح فابَق عليه وكرره حتى تنتهي من مرحلة فهم 

النحو، فإذا انتهيت من مرحلة فهم النحو فقد كسرت هذا الباب الحديد، ولم يصر 

إال قصب، فكل من قصب السكر ما شئت بعد ذلك، فسيبقى النحو سهاًل  أمامك

 وتتلذذ به، ومن عرف وسبقكم إلى ذلك، عرف ذلك وقاله. 

النحو له ُكتب للمبتدئين وهي التي لتفهيم النحو، وذكرنا اآلجرومية، وذكرنا 

قل النحو الصغير، وله كتب للمتوسطين، من انتهى من مرحلة الفهم ثم أراد أن ينت

لمرحلة المتوسطين فمن هذه الكتب: قطر الندى، ومن هذه الكتب األزهرية 

لخالٍد األزهري قرين اإلمام السيوطي، ومن هذه الكتب ملحة اإلعراب ألبي 

 القاسم الحريري. 

وقد شرح كل واحٍد كتابُه، فابن هشام شرح قطر الندى، واألزهري شرح 

كل واحٍد من هذه المتون شروح األزهرية، والحريري شرح ملحة اإلعراب، ول

أيًضا ُأخرى كثيرة، وكلها قد شرحتها والحمد هلل، وشروحها موجودة يف النت 

 مسجلة ومبذولة. 

ا الكِبار فلهم متون ُأخرى يف النحو أشهرها ألفية ابن مالك، وهي ألفيٌة  أمَّ
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ولي محاضرة  -رحمه اهلل تعالى-مشهورة مكونٌة من ألف بيت وبيتين البن مالك 

كاملة يف التعريف باأللفية وخصائصها والكالم عليها، وشروحها، فال حاجة 

 إلعادة الكالم على األلفية. 

من أفضل شروحها: شرح ابن عقيل وهو متوسط، وشرح ابن هشام وهو 

أوسعها، ولها شروح معاصرة كشرح أخينا  أضبطها، وشرح اإلمام الشاطبي وهو

الدكتور عبد العزيز الحربي وهو مختصٌر جًدا، وشرح أخينا الدكتور عبد اهلل 

رحمه -الهوزان وهو متوسط، وشروح مسموعة كثيرة كشرح شيخنا ابن عثيمين 

وهو شرح قرابة الربع، ولي شرٌح كامل على األلفية وهو موجود أيًضا يف  -اهلل

 النت. 

المرحلة الرابعة بعد المبتدئين والمتوسطين والكبار، تأيت مرحلة المنتهين  ُثمَّ 

 أو المتخصصين، وهؤالء لهم كتٌب ال يناسب أن تذكر يف مثل هذه المحاضرة.

فإذا درست النحو هبذه الطريقة فاعلم أنُه ستبقى يف بنائك النحوي ثغرات، ال 

ها إالَّ أن تمارس النحو عملًيا، وذلك ب أن تقرأ كتاًبا غير مشكول؛ فتقرأه يسدُّ

بصوٍت مرتفع وتحاول أن تقرأه بطريقٍة صحيحة بناًء على ما درسته وتعلمته، 

ل،  ويستحسن أن يكون معك قلم رصاص وتقرأ وتشكل، فإذا انتهيت تراجع وتتأمَّ

هل ضبُطك كان صحيًحا أم كان خطًأ، وأحسن من ذلك لو كنتم يف مجموعة فيقرُأ 

ذلك تتناقشون، لماذا رفعت ولماذا نصبت، ولماذا جررت؟ ما  أحدكم ثم بعد

إعراب هذه الكلمة؟ ما إعراب هذه الكلمة؟ هل يصح يف هذه الكلمة غير هذا 

اإلعراب؟ هذه المناقشة والمدارسة، كما يقولون: مدارسة العلوم حياهتا، حياة 

هذا يثبت  العلوم مدارستها، يعني أن تتدارسها مع اآلخرين بالسؤال والجواب،

 هذه المعلومات ويثيرها بين الطلبة. 

وأيًضا مما يساعد كثيًرا على اكتشاف هذه الثغرات وسدها: القراءة يف كتب 
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اإلعراب التطبيقي، هنا كتٌب ال تذكر أحكام النحو وقواعده؛ وإنما تعرب إعراًبا 

، أو تطبيقًيا، فأنت تقرأ يف كتب اإلعراب إعراب القرآن، أو الشواهد العالية

األمثلة.. وتقرأ يف هذه األعاريب، وإن قرأتموها يف مجموعة فأفضل، وتتناقشون 

لماذا أعرهبا حااًل أليست تمييًزا؟ لماذا أعرهبا مفعواًل مطلًقا؟ أليست مفعواًل 

ألجله؟ وهكذا.. فالنقاش هو الذي يثبت هذه المعلومات، واإلعراب هو تطبيق 

 النحو. 

-: ُهناك إعرابات الشيخ محمد عبد الحميد من أفضل الكتب يف اإلعراب

يف كل ما حققه، كل الكتب التي حققها أعرب الشواهد الشعرية التي  -رحمه اهلل

فيها؛ كأوضح المسالك، وشرح ابن عقيل، وشرح قطر الندى.. وغيرها، هناك 

أيًضا األستاذ رياض الخوام أيًضا له كتب عدة يف اإلعراب التطبيقي، إعراب 

لنثرية يف كذا، يف شرح ابن عقيل، يف شرح القطر، يف أوضح المسالك، الشواهد ا

يجمع كل الشواهد النثرية ويعرهبا، هناك إعرابات أستاذنا الدكتور عبده الراجحي 

..  -رحمه اهلل- للقرآن الكريم، له عدة أجزاء: إعراب جزء تبارك، إعراب جزء عمَّ

قرأ فيها وأن تستفيد، وأنا يف وهكذا، يف كتب إعرابات جميلة وجيدة يمكن أن ت

شرحي للنحو الصغير أعربُت أغلب الشواهد  واألمثلة التي ُذكرت سواًء يف المتن 

 أو ُذكرت يف الشرح إعراًبا كاماًل؛ لكي يستفيد منها الطالب. 

فإن سألت وقلت: هل هناك كتٌب أعربت القرآن كاماًل؟ فالجواب عن ذلك: 

آن كاماًل؛ ألن هذا ليس من منهجهم وإنما أعربوا ما أما المتقدمون فلم يعربوا القر

 كان ُمشكاًل منه. 

وأكرب الكتب المتقدمة هو كتاب: الُدر المصون للسمين الحلبي، وأما الكتب 

المعاصرة، فبعضهم أعرب القرآن كاماًل ككتاب الجدول يف إعراب القرآن وصرفه 

 وبيانه، لمحمود صايف. 



 e 

g h 
f  94 

 اجلامع حملاضرات املفيت اللغوي

 
و وهو أهم هذه العلوم، بعدها ننتقل إلى التصريف، فهذا ما يتعلَّق بدراسة النح

 التصريف أو ُيقال: 

 الصرف:

ق بين النحو والصرف، والتفريق الواضح بين النحو والصرف:   وينبغي أن نفرِّ

ا الصرف  أنَّ النحو يدرُس آخر الكلمة، كيف تضبط آخر الكلمة إعراًبا وبناًء، وأمَّ

لحروف غير الحرف األخير، فإذا جئنا مثاًل إلى فإنه يدرُس بنية الكلمة، يعني بقية ا

كلمة محمد، النحو يبين لك، هل تقول: )محمٌد، أو محمًدا، أو محمٍد( يضبط 

د،  ا الصرف فيضبط بنية الكلمة، هل هو )محمد، أو محمِّ الحرف األخير، وأمَّ

د، بضم الميم وفتح الحاء، والميم الثانية مش د( وال ماذا؟ تقول: ُمحمَّ ددة مِحمَّ

د؛ وهكذا فالصرف يدرس بنية  د فهو ُمَحمَّ د؛ ألنه اسم مفعول من حمَّ مفتوحة ُمحمَّ

الكلمة، كيف العرب تبني كلمة من كلمة، إذا أردت مثاًل كلمة )َشِرَب( هذا فعل 

ماضي، طيب أردنا أن نبني منها اسًما نطلقه على من فعل الشرب، نقول: 

لقها على من وقع الشرب عليه )شارب(، طيب نبني من )َشِرَب( كلمة نط

 )مشروب( هذه صرف، كيف تبني الكلمة، كيف تبنيها؟ هذا هو الصرف. 

الصرف أيًضا له ُكُتب تختلف باختالف مراحل دراسته؛ فالمبتدئون لهم كتب، 

والمتوسطون لهم كتب، والكبار لهم كتب، فالمبتدئون لهم كتب من الكتب 

العزي، وهو لعز الدين عبد الوهاب القديمة يف ذلك كتاب ُيسمى التصريف 

الزنجاين، وعليه شرح للجرجاين، وشرح آخر للتفتزاين، ولي أنا أيًضا كتاب اسمه 

الصرف الصغير وهو وريقات قليلة، ولي عليه شرٌح أيًضا مسموع يف النت، 

 وسينزل إن شاء اهلل مطبوًعا. 

ا المتوسطون؛ فمن الكتب التي ُتذكر للمتوسطين كتاب شذ ى العرف يف فن أمَّ

الصرف ألحمد الحمالوي وهو معاصر، وكتاب هتذيب التوضيح ألحمد المراغي 
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ومحمد علي، وهو كتاب معاصر لكنه هتذيب ألوضح المسالك، أوضح المسالك 

ب ما فيه من مسائل الصرف.   البن هشام، هذَّ

والكبار؛ لهم الشافية البن الحاجب، وعليها شرٌح مشهور للرزي، أو أواخر 

فية ابن مالك؛ فابن مالك وضع ألفيته يف النحو والتصريف، فأكثرها يف النحو أل

وآخرها كان يف الصرف، فُيمكن أن يدرس الصرف من أواخر ألفية ابن مالك؛ فهذا 

 ما يتعلق بالصرف ودراسة الصرف. 

ا العلم الثالث من علوم التصحيح فهو:   أمَّ

 متن اللغة: 

يعني الكتب التي تجمع الكلمات وتبين معانيها،  متن اللغة، المراد بمتن اللغة،

تشمل: المعاجم اللغوي، وتشمل الكتب التي تجمع الكلمات وتبين هل هي 

مذكر أو مؤنث؟ تبين هل هي متضادة هل هي مرتادفة هل هي مشرتكة؟ الكتب 

التي تجمع الكلمات التي يف معنًى واحد؛ كالكلمات التي يستعملها العرب يف 

مات التي يستعملها العرب يف النخلة،.. وهكذا، هذه ُتسمى كتب متن اإلبل، الكل

اللغة، ومتن اللغة ال شك أنَّ له أهمية كبيرة يف التصحيح، معرفة المعنى الصحيح 

للكلمة يعود لمتن اللغة، كيف نعرف كلمة وردت يف القرآن، اختلف اآلن 

غة لنعرف المعنى الذي كان استعمالها عند الناس، ال ُبدَّ أن نعود إلى كتب متن الل

 . -عليه الصالة والسالم-عند العرب ونزل به القرآن، وتكلَّم به النبي

 يمكن أن نقسم كتب متن اللغة إىل ثالثة أقسام: 

 القسم األول: المعاجم اللفظية. 

 والثاين: المعاجم المعنوية. 

 والثالث: المعاجم المتخصصة. 
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: المعاجم التي تجمع الكلمات وترتبها هجائًيا، ترتبها فالمعاجم اللفظية هي

بحسب حروفها؛ كالِصحاح للجوهري، ولسان العرب البن منظور، والقاموس 

للفيروز آبادي، جمع كل الكلمات يف اللغة العربية ورتبها بحسب حروفها، بادًئا 

 باأللف منتهًيا بالياء، يذكر الكلمة ويبين معناها. 

يف ذلك: كتاب ُمختار الِصحاح للرازي، وهو مختصر  من الكتب الصغيرة

للِصحاح للجوهري، من الكتب المتوسطة: الِصحاح للجوهري، من الكتب 

الكبيرة: القاموس للفيروزآبادي، القاموس للفيرزآبادي شرحُه المرتضى الزبيدي 

ق وُطبع يف الكويت، وهو أكرب معجٍم يف اللغة  يف تاج العروس، وتاج العروس ُحقِّ

 العربية، ُطبع يف أكثر من ثالثين مجلًدا. 

: المعاجم المعنوية، المعاجم المعنوية هي والنوع الثاين من كتب متن اللغة

أيًضا كتب جمعت الكلمات يف اللغة العربية، كل الكلمات يف اللغة العربية لكن 

ات رتبتها بحسب معانيها، يعني يبدأ مثاًل يقول: كتاب اإلنسان، فيجمع كل الكلم

يف اللغة العربية التي استعملتها العرب يف اإلنسان، ثم كتاب اإلنسان يجعل تحته 

فصواًل، مثاًل أنواع مشي اإلنسان، طول اإلنسان وقصره، صفات الرأس، صفات 

البطن، صفات الرجل، صفات.. وهكذا، كل ما يتعلق باإلنسان، ثم ينتقل 

لسحب واألمطار، ثم األرضيات للحيوان، ثم بعد ذلك ينتقل للعلويات السماء وا

ما يتعلق بالجبال والوديان، ثم ينتقل للمعاين الكلمات التي جاءت يف الكرم، يف 

 المروءة، يف البخل.. وهكذا، فرتبوا كل الكلمات بحسب المعاين. 

: كتاب الفصيح لإلمام ثعلب، وكتاب األلفاظ من المعاجم الصغيرة المعنوية

وسر العربية للثعالبي، وأكرب ُمعجم معنوي هو كتاب للهمزاين، وكتاب فقه اللغة 

 المخصص البن سيده هو كتاب ضخم رتب الكلمات بحسب معانيها. 

يعني إنسان مثاًل أراد أن يبحث عن كلمة تدلُّ على معنًى معين، مثاًل مخرتع 
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جديد أو معنى جديد أو طبيب مثاًل عنده آلة جديدة أراد أن يبحث لها عن اسم، 

إلى معاجم المعاين ما يعود إلى معاجم األلفاظ، لكن إنسان وردت عليه  هذا يعود

د من معناها، هذا يعود إلى معاجم األلفاظ..  كلمة ال يعرف معناها، أو أراد أن يتأكَّ

 وهكذا. 

: المعاجم المتخصصة، قلنا: التي تخصصت يف بيان المذكر والنوع الثالث

 والمؤنث، أو بيان المفردات المرتادفات .. أو نحو ذلك. 

النحو، "فهذا ما يخص متن اللغة؛ وبذلك انتهينا من علوم التصحيح 

.. ننتقل إلى علوم التفصيح، مع أن الوقت ما شاء اهلل "والصرف، ومتن اللغة

 الم عليها اختصاًرا، فقلنا: من علوم التفصيح: انتهى، لكن نختصر الك

 فقه اللغة:

فقه اللغة يدرس ظواهر اللغة، وخصائص اللغة، ونشأة اللغة، يدرس نشأة  

اللغة كيف نشأت، وخصائص اللغة ما فيها من خصائص وما فيها من ظواهر، 

يدرس االشتقاق، يدرس الرتادف، يدرس االشرتاك، يدرس النحت، يدرس 

يدرس الرتجمة، ويدرس كذلك الدعوات التي هتاجم العربية، كالدعوة  التعريب،

للعامية، الدعوة لكتابة اللغة العربية بالحروف اإلفرنجية،.. وهكذا، كل ذلك 

 يدخل يف علم فقه اللغة. 

فقه اللغة هذا العلم لم يتحرر كثيًرا عند المتقدمين، فالكتب فيها قليلة، أشهرها 

البن فارس، وكتاب المزهر يف علوم اللغة العربية كتابان: كتاب الصاحبي 

للسيوطي، أما يف الوقت الحاضر ففقه اللغة أخذ نصيًبا وافًرا من الدراسات، فُهناك 

فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصالح، وكتاب فقه اللغة العربية للدكتور قاصد 

 الزيدي. 
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 وأمَّا األدب وما أدراك ما األدب:

الطبع، وطالب العلم الشرعي بحاجٍة ُملحة لألدب؛ ألن الذي  األدب ُيرقِّق 

يدرس العلوم الشرعية دون أن يدرس األدب تجد فيه جفوة، ويف أسلوبه قسوة، 

وُربَّما تعدى ذلك إلى معاملته وطريقته من حيث ال يشعر ولم يقصد، لكنَّ اإلنسان 

تقدمون: ال ُبدَّ لطالِب يتطبع بما يدرس ما يمارسه يومًيا؛ فلهذا قال العلماء الم

الشريعة من دراسة األدب وقراءته وحفظه لكي ُيرقِّق من أسلوبه، سواًء أسلوبه يف 

 الكالم أو يف أسلوبه يف التعامل مع اآلخرين. 

األدب ُيكسب فصاحة اللسان، وحسن المحاضرة )يعني: التكلُّم مع الناس( 

 بعد األذان. وهو أيًضا من فواكه العلوم، وُنكمل إن شاء اهلل 

قلنا: من فوائد دراسة األدب: ترقيق الطبع، وفصاحة اللسان، وُحسن 

ب ال يستطيع أن يعرب عما يف نفسه، ال يستطيع أن يرد  المحاضرة، فإنَّ بعض الُطالَّ

على السؤال بطريقٍة صحيحة، ال يستطيع أن يتكلم مع اآلخرين بطريقٍة واضحة 

وهذا الذي ُيسمى حسن المحاضرة، فإذا كان  ُتعبِّر عما يف نفسه بأسلوٍب جميل،

عندك حصيلة جيدة من األدب، وتقرأ يف كتب األدب، هذا يساعدك كثيًرا على 

حسن المحاضرة والتعبير عما يف نفسك، وهو أيًضا من فواكه العلوم، وهو أيًضا 

يعني ُيستفاد مما فيه من ِحكمة وأمثال وتجارب يف الحياة، ولو نظرنا إلى آثار 

ناشيد والشيالت اآلن والقصائد يف الناس عموًما ويف الشباب خصوًصا؛ عرفنا األ

 األثر الكبير لألدب. 

 كتب األدب ُتقسم إىل ثالثة أقسام: 

 القسم األول: كتب األدب العامة. 

 والثاين: كتب الشعر. 
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 والثالث: كتب النثر. 

كامل للمربد، كتب األدب العامة: كتب تجمع مختلف هذه الفنون األدبية؛ كال

 والبيان والتبيين للجاحظ. 

ا ُكُتب الشعر فالعرب أمة شاعرة قديًما وحديًثا، وكتب الشعر كثيرٌة جًدا،  وأمَّ

 لكن على طالب العلم الشرعي أن يهتم بنوعين من الشعر: 

: الِشعر الُمحتجُّ به، يعني الذي ُيحتجُّ به يف الكالم العربي، تقول: النوع األول

ُمحتجٌّ به، وهذا الشاعر غير ُمحتجٍّ به، والشعر الذي ُيحتجُّ به هو شعر  هذا الشاعر

العرب قبل سنة مائة وخمسين للهجرة، هذا شعر ُمحتج به، تقول: حجة قول امرئ 

ا بعد مائة وخمسين هذا ال  القيس، قول جرير، قول الفرزدق، هذا محتج به، أمَّ

ام والمتنبي، فهم شعرا ء كبار لكن من حيث الحجة يف العربية، ُيحتجُّ به؛ كأبي تمَّ

إنما ُيحتج بما قبل سنة مائة وخمسين؛ كالشعراء الجاهليين وعلى رأسهم 

ان بن  المعلقات السبع أو العشر وأصحاهبا، وكذلك شعراء صدر اإلسالم؛ كحسَّ

 وعبد اهلل بن رواحة، والعصر األموي كجرير والفرزدق.  -◙-ثابت 

من الشعر الذي يحفظ منه الطالب: هو الشعر الذي يميل إليه  والنوع الثاين

الطالب لكي يحفظ منه ويستكثر ويستفيد منه، فبعض الُطالب قد يميل إلى نوٍع 

معين من الشعر، لكن أغلب الطالب هم قسمان: هناك من يميل إلى الشعر 

ى ماذا، الجزل، وهناك من يميل إلى الشعر السهل، فأنَت ترى يعني نفسك تميل إل

وتستكثر من القراءة والحفظ لكي يسهل ذلك عليك، وإذا كنت تحب شعر الجزل 

تحفظ لشعراء الجزالة كالفرزدق وأبي تمام والمتنبي، وإذا كنت تميل إلى الشعر 

 السهل تحفظ للبحرتي، لجرير، ألبي العتاهية.. ونحو ذلك. 

ب الحماسة من أجمل المجاميع الشعرية التي جمعت أجمل شعر العرب كتا
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ألبي تمام، أبو تمام  الشاعر المعروف جمع أجمل الشعر العربي من العصر 

الجاهلي إلى عصره، ورتبها بحسب المعاين يف كتاب سماه الحماسة وهو مطبوع 

 ومشهور. 

من كتب األدب هي كتب النثر، كتب يف األمثال والحكم، كتب  والنوع الثالث

ات الهمداين، كتب يف القصص األدبية يف المقامات، مقامات الحريري ومقام

 كالبخالء للجاحظ.. ونحو ذلك؛ فهذا ما يتعلق باألدب، ُثمَّ بعد ذلك وأخيًرا يأيت: 

 البالغة: 

البالغة هي يف الحقيقة يعني قمة العلوم اللغوية، التي ترفع من أسلوب 

ب، اإلنسان إلى مراتب الفصاحة والبالغة، ويعرف كيف يمايز بين هذه األسالي

ويمايز بين األساليب المتشاهبة، ما الفرق بين )قام محمد، ومحمٌد قام( ما الفرق 

بين )محمٌد قام، ومحمٌد قائم(، ما الفرق بين )محمٌد قائٌم، وإنَّ محمًدا قائٌم(.. 

 وهكذا، األساليب المتشاهبة. 

 علوم البالغة هم يقسمونها إىل ثالثة أقسام: 

ُهناك علم المعاين، وُهناك علم البيان، وُهناك علم البديع؛ فمن الكتب 

المناسبة للمبتدئين يف علم البالغة: شرح البالغة للشيخ ابن عثيمين وهو مشهور، 

وكذلك البالغة الواضحة لعلي الجارم، من الكتب المناسبة للكبار: علوم البالغة 

يضاح كالهما لجالل الدين ألحمد المراغي، وتلخيص المفتاح أو كتاب اإل

 القزويني. 

من أفضل الكتب المعاصرة يف البالغة: كتاب البالغة فنوهنا وأفناهنا لفضل 

العباس، عرض البالغة بطريقة جميلة وتحليل جميل، وذكر الشواهد وكانت 

 تعليقاته جميلة، هذا ما يتعلق بالعلوم العربية التي يحتاج إليها طالب العلم. 
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يد أمثلًة عملية تبين أهمية هذه العلوم يف العلوم الشرعية، فأقول: فإن قلت: نر

 أبشر.. نبدأ بأمثلٍة على عالقة اللغة العربية بعلوم الشريعة: 

 نبدأ بالتفسري: 

ا علوم خاصٌة بالقرآن الكريم يعني ال  التفسير وعلوم القرآن، هي يف الحقيقة إمَّ

ة المكي والمدين والوقوف، وعدد تؤخذ إالَّ نقاًل عن أهل هذا العلم؛ كمعرف

اآليات.. ونحو ذلك، أو علوم مشرتكة بين علم التفسير وعلوم اللغة؛ كمعرفة 

إعراب القرآن وغريبه.. ونحو ذلك، أو علوم مرتبطة بالتفسير وعلوم الشريعة، كما 

 يتعلق بآيات األحكام والناسخ والمنسوخ.. ونحو ذلك. 

 لوم اللغة يف التفسري: فمن األمثلة العملية على أهمية ع

معرفة معاين الكلمة المتعددة، الكلمة يف اللغة العربية قد يكون لها معاين 

متعددة؛ فالطالب ربما يعرف معنًى فيحمل اآلية عليه فيخطئ ألن الكلمة لها معاٍن 

ُأخرى، واآلية جاءت على هذا المعنى الثاين ليس على هذا المعنى األول الذي 

؛ [7]الضحى: ىئ ہ ہ ہ ۀ يئمن ذلك قوله تعالى: يعرفه الطالب، ف

فإنَّ لفظة الضالل تقع على معاٍن كثيرة، فتوهم بعضهم أن الضالل المراد باآلية هو 

كان على مذهب قومه  -ضد الهدى، حتى زعموا أن الرسول عليه الصالة والسالم

قد طهره اهلل لنبوته  -عليه الصالة والسالم-أربعين سنًة، وهذا خطٌأ فاحش؛ النبي 

 يئبالضالل هنا: الغفلة، كما قال سبحانه وتعالى: وارتضاه لرسالته، وإنما المراد 

، أي: ال يغفل، وليس المراد بالضالل ضد [52]طه: ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

الهدى، وقيل: إن المراد بالضالل هنا: الضياع، قيل: إنه ضاع يف شعاب مكة، أو 

ضاع عن مرضعته حليمة السعدية، أو ضاع يف طريقه إلى الشام، فإما أنه الضياع أو 

 فلة، لكن ليس معنى الضالل هو الضالل ضد الهدى. الغ
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أيًضا ُهناك معرفة معاين الصيغ، فالصيغة صيغة اللفظ فاعل مفعول فعيل فعول 

ال.. هذه الصيغ لها معاين تختلف باختالف الصيغة؛ فمن التفاسير الخاطئة  فعَّ

سع المبنية على الجهل بمعاين الصيغ، قول من زعم أنه يجوز للرجل أن ينكح ت

 ىئ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ يئحرائر، مستداًل بقوله: 

؛ فالمجموع تسع نسوة، قال اإلمام الشاطبي: ألنه لم يشعر بمعنى ُفعال [3]النساء:

وَمفَعل، يعني: لم يعرف معنى هذه الصيغة، صيغة ُفعال وصيغة مفَعل عند العرب، 

وأنَّ معنى اآلية: فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين، أو ثالًثا ثالًثا، أو أربًعا أربًعا، فهذا 

  معنى ُفعال ومفعل يف اللغة.

م [46]فصلب: ىئ حخ جخ مح جح مج يئومن ذلك قوله تعالى:  ؛ ظالَّ

اب، لكن هنا  ال وشرَّ هذه الصيغة صيغة فعال، المشهور أهنا صيغة مبالغة مثل: أكَّ

ال تكون صيغة مبالغة؛ ألنَّك لو قلت: إهنا صيغة مبالغة، لكان المعنى أنك نفيت 

منه ظلٌم قليل، كما لو قلت ، ولم تنِف أن يحدث -عزَّ وجل -الظلم الكثير عن اهلل

( يعني ليس كثير النحر، لكن ربما ينحر أحياًنا، ليدق ليس بنحاٍر لإلبلمثاًل: )

، فلهذا كان -عزَّ وجل -والمراد باآلية هو: نفي الظلم كله قليله وكثيره عن اهلل

الصحيح أن ُيقال: إنَّ فعال هنا ليست من صيغ المبالغة، وإنما هي من صيغ 

نى: ليس اهلل بذي ظلم، كقولهم: فالٌن لبَّان، يعني صاحب لبن، أو النسب، بمع

ار أي: صاحب تمر.. وهكذا.   فالن تمَّ

كذلك أيًضا ُهناك معرفة توسع العرب يف كالمهم، وتفننهم يف هذا الكالم، 

فمن ذلك أنَّ بعض المفسرين أنكر أن يكون المراد بالنساء يف قوله تعالى: 

؛ أنكر أن يكون المراد [49]البقرة: ىئ ڀڀ ڀ ڀ يئپ

بالنساء المولودات، يقول: المولودات ال ُتسمى نساء، إًذا ال يصح أن نقول: 

يذبحون نساءكم أي: مولوداتكم؛ ألهنن لسن نساًء، وقال: المراد يستحيون 
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نساءكم أي: يسرتقون نساءكم، ثم جره ذلك إلى أن يقول: إن أبناءكم، يذبحون 

ولودين، وإنما رجالكم؛ ألنه قابل بين األبناء والنساء؛ إًذا المراد أبناؤكم ليس الم

باألبناء: الرجال، يعني يذبحون رجالكم آباء أبنائكم، وكل هذا من الجهل يف 

اللغة، والصحيح: أن المراد يستحيون نساءكم، أي: يستحيون مولوداتكم 

وُيسمى مجاز ما الصغيرات الاليت سيكن نساءكم، وهذا يف اللغة مشهور ومعروف 

سيكون، كما لو قلت مثاًل: )طحنت الدقيق، أو خبزت الخبز( أو تقول مثاًل يعني 

 ستأيت أمثلة أخرى أيًضا لهذا األمر، فهذه من األمثلة على ما يتعلق بالتفسير. 

 طيب يف الفقه: 

الفقه كثيٌر من خالفاته هي يف الحقيقة عائدٌة إلى اللغة؛ فمن ذلك مثاًل: 

؛ طيب هل [6]المائدة: ىئ ڀ ڀ ڀ يئيف قوله تعالى:  اختالفهم

المرافق داخالت يف المغسول؟ هل يجب أن ُتغسل أم ال يجب أن ُتغسل؟ خالف 

هل إلى يدخل ما بعدها فيما قبلها،  "إلى"بين الفقهاء يعود إلى الخالف يف معنى 

أو ال يدخل فيما قبلها؟ يعني لو قلُت مثاًل: لك هذه األرض إلى المرت العشرين، 

يدخل؟ خالف بين أهل اللغة، ثم انتقل إلى طيب المرت العشرين يدخل أو ال 

المفسرين وإلى أصول الفقه.. وما إلى ذلك، قيل: ال يدخل، وقيل: يدخل، 

والراجح يف ذلك: أنَُّه إن كان من جنس الُمغيَّا فيدخل، وإن لم يكن من جنسه ال 

يدخل، هذا األصل إال إن كان هناك دليل أو قرينة، يعني لو قلت لك: هذا النخل 

ى النخلة العاشرة فالنخلة العاشرة تدخل؛ ألهنا من جنس الُمغيَّا )المعطى( ولو إل

 قلُت لك: هذا النخل إلى الساق الثاين؛ فالساق الثاين ال يدخل.. وهكذا. 

يعني:  «ال يفَرك مؤمنق مؤمنة»: -عليه الصالة والسالم-طيب، يف الحديث قال 

مؤمٌن مؤمنة، وهذا نسمعه وهذا خطأ ال ُيبغض، قد يخطئ القارئ فيقول: ال يفُرك 

غيَّر المعنى، يفُرك يعني يحت ويدلك هذا الفرك يفُرك، وليس هذا المراد، المراد 
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 بالحديث: ال يفَرك بفتح الراء يعني: ال يبغض. 

يعني: يف نفسي وقلبي، قد يخطئ عدم  «إن روح القدس نفث يف روعي»قال: 

 وع: الخوف والفزع، فتغير المعنى. العارف باللغة، فيقول: يف َروعي، والرَ 

يخرج يف  خر الزمان رجالق يختلون الدنيا بالدين، »طيب، ويف الحديث قال: 

الحديث أخرجه الرتمذي وفيه  «.. إلخيلبسون للناس جلود الضأن من اللين

ضعف، قال: َيلبسون، َيلبسون أو يلبِسون؟ ال يلَبسون من اللباس، لكن لو قال: 

 ڻ يئاللبس، فتغير المعنى حينئٍذ، قال سبحانه وتعالى:  يلبِسون صارت من

 ىئ گ گ گ گ يئ؛ هذا من اللباس، [53]الدخان: ىئ ڻ ڻ

 ٻ ٻ ٻ ٱ يئ؛ هذا من الَلبس، فعندما قال تعالى: [42]البقرة:

؛ ما المعنى يف اآلية: من [9]األنعام: ىئ ڀ پ پ پ پ ٻ

الَلبس أم من اللِباس؟ من اللبس، ال ليس من اللِباس، ليس يعني لبسنا عليهم ثياًبا، 

وإنما المعنى واهلل أعلم: ولو جعلنا هذا الملك الذي طلبوه رجاًل، لَلبسنا عليهما، 

مثل ما لبسوه على أنفسهم بشأن هذا الرسول الذي أرسلناه، يعني: لبقي اللبس 

 ليهم بسبب عدم إيماهنم بالرسول الذي ُأرسل إليهم. ع

 يف العقيدة:

المقرر عند علماء العقيدة وتاريخ العقيدة، أن أكثر األخطاء التي وقعت يف  

العقيدة هي بسبب الجهل يف اللغة، وهذا السبب األول الذي يذكرونه؛ حتى أنَّ أبا 

عمرو بن العالء البصري، وهو من األئمة الكبار يف اللغة، ويف القراءات القرآنية، 

أهل البدع يناقشه يف مسألة الوعد والوعيد،  من القراء السبعة، عندما جاءه بعض

ال يخلف وعده؛ فقال له ابن العالء: من الُعجمة ُأتيت؛  -عزَّ وجل -فقال له: إن اهلل

ألنَّ هذا وعٌد ال وعيد، والذي ُينكر على اإلنسان أن ُيخلف وعده، لكن ال ُينكر 
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فو، حتى عليه أن يخلف وعيده؛ بل يكون من المستحسن أن يخلف الوعيد ويع

 قال شاعرهم: 

 وإين وإن أوعدتاااااااااااه أو وعدتاااااااااااه 

 

 لمخلاااا إيعاااادي ومنجاااز موعااادي   

التي ُفتن هبا كثيٌر من الناس، وُجلد فيها اإلمام أحمد  مسألة القول بخلِ القر ن 

 -عزَّ وجل -أصل الخالف فيها هو خالٌف لغوي؛ ألهنم قالوا: إن اهلل -رحمه اهلل-

؛ تمام والقرآن شيء أم ليس بشيء؟ ال [62]الزمر: ىئ ہ ہ ہ ہ يئيقول: 

شك أنه شيء، طيب استفادوا من هاتين المقدمتين أنَّ القرآن مخلوق، وفتنوا 

الناس هبذا األمر، من أين أتوا؟ أتوا من اللغة؛ ألّنهم فهموا اآلية فهًما أعجمًيا ولم 

؛ يعني: كلُّ شيء [62]الزمر: ىئ ہ ہ ہ ہ يئيفهموه فهًما عربًيا، ومعنى 

لوق فإنَّ خالقه اهلل؛ ألنك إذا قلت: اهلل خالُق كل شيء، خالق إًذا ارتبط الكالم مخ

بالمخلوقات، فالمعنى: اهلل خالق كل شيٍء مخلوٍق هذا يف النحو ُيدرس يف باب 

حذف النعت، اهلل خالق كل شيٍء مخلوٍق، مخلوٍق محذوف؛ ألنه دلَّ عليه خالق، 

لسوق، واشرتي كل شيء، يعني اشرت كل أنت اآلن إذا قلت لولدك: اذهب إلى ا

شيء ُيشرتى، ما يفهم الطفل أنه يشرتي الدكاكين أو الشوارع أو الناس؛ وإنما 

يفهم العربي قال: اشرت، إًذا ارتبط الكالم بالشراء، خالق يعني ارتبط الكالم 

 بالخلق.. وهكذا. 

 ٻ ٻ ٱ يئشيء، قال سبحانه وتعالى:  -عزَّ وجل -فلهذا ُيقال لهم: اهلل

؛ فهل يدخل يف اآلية؟ فأتوا من هذا الفهم، قال [19]األنعام: ىئ پپ پ ٻپ ٻ

؛ طيب هل دمرت [25]األحقاف: ىئ ڻ ں ں ڱ ڱ يئسبحانه وتعالى: 

؛ المساكن ما [25]األحقاف: ىئ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ يئكل شيء؟ 

ُدمرت؛ ألن معنى اآلية: تدمر كل شيء يعني: ُأمرت بتدميره، قال: تدمر.. يعني: 
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ُأمرت بتدميره، وهكذا يفهم العربي، فيجب أن نفهم الكالم فهًما عربًيا، ال فهًما 

 أعجمًيا وال فهًما عامًيا. 

من الفهم العامي، ننتقل اآلن لألمور المعاصرة، قد أطلنا عليكم لكني لن 

 أطيل بقيت مسألة واحدة فقط، وهي: 

 أمثلة عملية على عالقة علوم اللغة بمسائل معاصرة: 

كثرها قد وردت علي تويرت يف حسابي المفتي اللغوي؛ فأحببُت أن أنبه وأ

عليها؛ ألن الخطأ فيها إنما جاء من الخطأ يف هذه العلوم الشريفة من علوم اللغة 

العربية، هي مسائل نازلة يعني جديدة كثيرة، وبعضها يحتاج إلى معرفٍة بالعربية 

هناك من يخطئ قول الناس: أتمنى بمختلف علومها؛ فمن هذه المسائل مثاًل: أن 

لك التوفيق، أتمنى لك النجاح.. ونحو ذلك، بناًء على أنَّ التمني يعني طلب 

المستحيل أو العسير، فيكون المراد على عكس المراد، والخطأ ُهنا نشأ من عدم 

التفريق بين التعبير عن التمني بحروفه، يعني: أتمنى، التمني، يتمنى، أو التعبير عنه 

ا ليت فهي حرٌف لتمني المستحيل أو العسير تقول: )ليت الشباب بل فظ ليت، أمَّ

 عائد( يف األمور المستحيلة، أو )ليت لي مال فأحج( إذا قاله الفقير.. ونحو ذلك. 

ا التمني بحروفه أتمنى؛ فالتمني كما يف المعاجم هو طلب حصول الشيء،  أمَّ

ك، سواٌء كان ذلك يف الممكن أنك تطلب حصول هذا الشيء وتحب أن يصير إلي

أم يف غير الممكن، فلهذا تقول العرب: أتمنى الخير، وأتمنى الجنة، ويف الحديث 

فدلَّ ذلك على أنَّ التمني  «إذا تمنى أحدكم فليكثر؛ فننما يسأل ربه»الشريف: 

بحروفه ُيستعمل يف الممكن ويف غير الممكن، أما الذي ُيستعمل يف المستحيل 

 والعسير فهو ليت. 

من األخطاء المعاصرة أيًضا: أن بعضهم يخطئ يف فهم الحديث الشريف 
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أتسمعون »لبعٍض من قريش عندما آذوه:  -عليه الصالة والسالم -الذي قال فيه:

فيفسرون الذبح  «قريش، أما والذي نفس محمٍد بيده لقد جئتكم بالذبحيا معشر 

على أنه الذبح، على أنه ذبح اإلنسان كذبح الشاة، وهذا ال ُيعرف يف اللغة، وال 

ُيعرف عند العرب، أن اإلنسان ُيذبح كالشاة، فلهذا عندما تعود إلى المعاجم تجد 

لقت مع اإلنسان فمعناها القتل، تقول: أنَّ القتل والذبح والنحر.. ونحو ذلك إذا ُأط

قتلته، أو نحرته، أو ذبحته، أو ضحيت به.. كل ذلك معناه: قتلته، وليس المعنى 

 ٻ ٱ يئ: -سبحانه وتعالى-أنك ذبحته كما ُتذبح الشاة، ومن ذلك قوله 

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

؛ ذبح األوالد هنا: قتلهم باتفاق [49]البقرة: ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

المفسرين، لم يذكر أحد أن المراد أهنم كانوا ُيذبحون بالسكين كما ُتذبح الشاة، 

وإنما المراد أن فرعون كان يقتلهم وهذا المعروف يف اللغة، ال يستعمل الذبح مع 

أو اإلنسان بمعنى أن يذبح بالسكين كما ُتذبح الشاة، إال بقرينة إذا جاءت قرينة 

دليل فحينئٍذ نحمل الذبح مع اإلنسان على ذلك؛ وإال فإّن ذبح اإلنسان إذا قلت: 

ذبحته، فالمعنى على ذلك أنك قتلته، فلهذا عندما ذبح بعض الخوارج عبد اهلل بن 

خباب وأراد الراوي أن ُيبيِّن ذلك؛ قال: فذبحوه كما ُتذبح الشاة، اضطر إلى أن 

و قال: ذبحوه فقط، لفهمت العرب أهنم قتلوه، يقول: كما ُتذبح الشاة؛ ألنه ل

 والشاعر الفصيح عندما بين ماذا فعله الذين خرجوا على عثمان وقتلوه قال: 

 ضحوا بعثمان يف الشهر الحارام ُضاًحا 

 

 وأي ذبااااٍح حااااراٍم ويلهاااام ذبحااااوا  

إنما ُقتل بالسيف ولم ُيذبح كما ُتذبح الشاة،  -◙-ومعلوم أن عثمان  

فقال: ضحوا به، يعني أهنم قتلوه، فدلَّ ذلك على أنَّ المراد بالذبح إذا اسُتعمل مع 

 اإلنسان هو القتل، وليس المراد به أن ُيذبح كما ُتذبح الشاة. 

بعد ذلك انتشر عند الناس أن ُيذبح اإلنسان كما ُتذبح الشاة، يف الحروب، يف 
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الثأر، ويرى ذلك يف القصص، ويف التاريخ، ويف األمم األخرى، ثم اآلن بعد ذلك 

مع توسع الناس يف اإلعالم صاروا يرون هذا األمر، حتى صار ذبح اإلنسان كما 

إذا قيل: ُذبح فالن استقر يف الذهن أنَّ ُتذبح الشاة معنًى حقيقًيا لهذه الكلمة، ف

المراد أنه ُذبح بالسكين، يعني أنَّ هذا المعنى صار معنًى عامًيا لهذه الكلمة، ليس 

هو المعنى الفصيح، المعنى الفصيح عند العرب إذا قلت: ذبحت فالًنا يعني قتلته، 

بب تغيُّر اآلن ذبحته بمعنى ذبحته بالسكين هذا معنى عامي اكتسبته الكلمة بس

أفعال الناس وانتشاره فصار معنًى لهذه الكلمة، فمن فهم الحديث على أنه ذبٌح 

 بالسكين كما ُتذبح الشاة فقد فهمه فهًما عامًيا، وهذا الخطأ الذي يقعون فيه. 

طيب، من األخطاء التي جاءت أيًضا أن هناك مقطع أن أحدهم كان يتكلم 

ن، ثم ذهب يفسره ويقول: إن لفظ توحيد هذا العنوا "توحيد اهلل شرك"فيقول: 

يدلُّ على متعدد، هو كان متعدد ثم وحدته، وحدته توحيًدا، يعني كان متعدد 

فوحدته؛ فلهذا ال يصح أن ُيقال: توحيد اهلل؛ ألنَّ هذا داللة على أنه كان متعدد 

د فوحدته فهذا شرك، وهذا جهل باللغة العربية، فإنَّ التوحيد يف اللغة هو: إفرا

الشيء سواء كان متعدًدا من قبل فوحدتُه أو أن تجعله يف نفسك واحًدا، كل ذلك 

يسمى يف اللغة توحيًدا، ويكفي أن السلف الفصيح وعلى رأسهم الصحابة 

والتابعون استعملوا ذلك دون نكير، فكان عليه أن يفهم أن االستعمال الصحيح 

 فة للغة العربية. من حيث اللغة، وال يلقي مثل هذه الجذافات المخال

أيًضا بعضهم صار ُينكر قولهم: مطاحن الدقيق، ويضحك ويقول: الدقيق 

كيف ُيطحن، وهذا أيًضا من الجهل بأساليب العربية، ومن هذه األساليب: التعبير 

بما سيكون، ويسمونه يف البالغة: مجاز ما سيكون، والناس يقولون: غرست اليوم 

 ی ی ىئ يئن شجرًة، قال سبحانه وتعالى: شجًرا، يريد أنه غرس بذرة ستكو

؛ يعني: أنَّ هذا المولود سيكرب ثم يصير بعد ذلك [27]نوح: ىئ جئ ی ی
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 ىئ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ يئإلى الكفر وإلى الفجور، وقال سبحانه وتعالى: 

؛ الخمر ُتعصر؟ ال؛ يعني ِعنًبا ُيعصر فيصير خمًرا، ومن ذلك أيًضا [36]يوسا:

؛ أي: مولوداتكم الاليت سيكن [49]البقرة: ىئ ڀڀ ڀ يئقوله تعالى: 

نساءكم، وسبق ذكر ذلك، فهذه أساليب عربية من جهلها ال شك أنه سيقع يف مثل 

 هذه األخطاء. 

ويف النهاية تبين لنا يا إخوان أنَّ علوم العربية علوٌم متعددة يحتاج طالب العلم 

متن اللغة، الشرعي إلى بعضها، وهي علوم التصحيح وهي: النحو والصرف و

 وعلوم تفصيح، وهي: البالغة، واألدب، وفقه اللغة. 

ليس كحاجة الطالب  -أي: ُطالب العلم الشرعي-وإن كانت حاجتهم 

المتخصصين يف العربية، وإنما يحتاجون من ذلك ما يمكنهم من االستنباط 

الصحيح لألحكام الشرعية من هذه النصوص من األحكام الفقهية والعقدية من 

لنصوص الشرعية، وكلما استزادوا من هذه العلوم اللغوية؛ كانت مرقاًة وقوًة هذه ا

 لهم يف فهمهم وتعاملهم الصحيح مع النصوص الشرعية. 

أن يجعل هذه المحاضرة نافعًة مفيدة، وأن ينفعنا  -سبحانه وتعالى-أسأل اهلل 

وسلم على نبينا هبا يف الدنيا واآلخرة، وجزاكم اهلل خيًرا، واهلل أعلم، وصلى اهلل 

 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 حماضرة 
 اإلعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه

 
 املقدمة

 
رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم. ؛أم 

يف هذا اليوم الجميل العليل المبارك يوم الجمعة الثالث من شهر ربيٍع األول 

المصطفى  مئٍة وألف من هجرة الرسول من سنة ثماين وثالثين وأربع

كيرية لنعقد بحمد اهلل ، ونحن يف جامع الزهراء يف مدينة البُ ♥

 وبعض ضوابطه. ،وأركانه ،طريقته ؛وتوفيقه محاضرًة عن اإلعراب

أكرر شكري للقائمين على مكتب الدعوة يف هذه المدينة الطيبة  :يف البداية

على  -يا إخوان-لتنظيمهم وحرصهم على هذه المحاضرة، وأشكركم أيًضا 

 سعدين كثيًرا.اكم يُ فإّن لقائي إيَّ  ؛حضوركم

َمن  ،اإلعراب، وما أدراك ما اإلعراب  ثم ما أدراك ما اإلعراب  سهٌل ممتنعٌ 

من  به، وَمن لم يعرف قواعده صار عنده أشدَّ  ذَ ذَّ لَ عليه وتَ  ُهَل قواعده َس  َف رَ عَ 
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وَمن فهم بواطنه أتقنه  ،هتم بظواهره تعبااإلعراب ظاهٌر وباطن فَمن  .الحديد

 وتلذذ به.

اإلعراب هو نتيجة ال يحصل عليها إال َمن أخذ بمقدماهتا وفهمها، فاإلعراب 

 هو نتيجة النحو وأثر النحو.

متنًا صغيًرا يف النحو وفهمه،  هذه المحاضرة إنَّما تصلح لَمن َدَرَس  فلهذا فإنَّ 

دئ النحو ال تصلح له هذه يعني انتهى من فهم مبادئ النحو، فالذي لم يفهم مبا

 المحاضرة وال يمكن أْن يتقن اإلعراب، وخصوًصا متن ]النحو الصغير[.

فأنا حرصت على أْن تكون هذه المحاضرة تكملًة لهذا الكتاب، فَمن درس  

 ةٌ يَ نِ بَ نْ النحو الصغير وفهمه فإنه بإذن اهلل سيستفيد كثيًرا من هذه المحاضرة؛ ألهنا مُ 

، وكنا بحمد اهلل تعالى قد شرحنا ]النحو الصغير[ يف ذا الكتاِب على ما ُذكِر يف ه

 هذا الجامع المبارك.

له ثالثة أركان تقوم على ضرورتين وخط  -يا إخوان-اإلعراب، اإلعراب 

اإلعراب، فاإلعراب له أركاٌن مرعية معروفة عند المعربين وهي ثالثة كما سبقت 

 ذكرها يف هذه المحاضرة.اإلشارة إليها يف ]النحو الصغير[ وكما سن

هذه األركان الثالثة تقوم على معرفة ضرورتين وهما: الضرورتان المذكورتان 

 يف النحو، كما تقوم هذه األركان أيًضا على معرفة خط اإلعراب.

 فأركان اإلعراب تقوم على معرفة الضرورتين وعلى معرفة خط اإلعراب. ؛إًذا

الضرورتين وخط اإلعراب، وإْن كان الكالم فلهذا ال ُبدَّ من إعادة الكالم على 

ًة زَ كَّ رَ سبق يف ذلك يف شرح ]النحو الصغير[، لكن إعادة الكالم فيهما ستكون مُ 

 باإلعراب ونثر بعض الفوائد يف الطريق. لَُّق عَ تَ على ما يَ 
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  له ثالثة أركان سيأتي ذكرها، لكنها تقوم على معرفة  -كما قلنا-فاإلعراب

 اإلعراب، فما الضرورتان المذكورتان يف النحو الضرورتين وخا 

، معرفة أنواع الكلمة، أي انقسام الكلمة إلى: اسٍم وفعٍل وحرٍف : األولى -

 والتمييز الواضح بين هذه األنواع.

 ٍب ومَ عرَ انقسام الكلمة إلى مُ : والضرورة األخرى يف النحو -
ٍّ
 .بني

هما ضرورتين؛ ألهنما أمران ال ُبدَّ أْن يقوم الذهن هبما اهاتان الضرورتان سمين

منك نوع  ْب لَ طْ يُ  لملو فقبل أي عمليٍة نحوية، سواٌء ُطلِب منك أو لم ُيطَلب منك، 

الكلمة وإنَّما ُطلِب منك شيء آخر يف النحو بيان الحكم أو اإلعراب أو غير ذلك، 

 أنت ال ُبدَّ أْن تقوم هباتين الضرورتين:

أْن تحدد نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف؛ ألّن االسم  لى:األو -

سيكون له أحكام تختلف عن أحكام الفعل والحرف، وكذلك ُيقال يف الفعل، 

 وكذلك ُيقال يف الحرف.

أْن تحدد هل هذه الكلمة معربة أم مبنية؛ ألّن المعرب له  ثم الضرورة الثانية: -

اصة به ال ُتستعمل مع المبنيات، وُيقال له مصطلحات خوأحكام وطريقة إعراب 

 الكالم نفسه يف المبنيات.

 َف عْ َض  إنَّ  :جازًما لكم فهاتان الضرورتان ال ُبدَّ أْن يتقنهما الطالب، وأنا أقول

كثيٍر من الطالب يف النحو ويف اإلعراب ليس هو ضعًفا يف النحو ويف اإلعراب، 

يف أحكام  مُ حَّ قَ تَ وإنَّما هو ضعٌف يف الضرورتين، ال يتقن هاتين الضرورتين ثم يَ 

 النحو ويف إعراب، فال شك أنه سيخطئ.

سيقع يف قطًعا  فإنه إنسان ما يعرف مبادئ السفر، ثم ُطلِب منه أْن يسافر،

فكذلك ُيقال يف النحو ويف اإلعراب ال ُبدَّ من إتقان   ْت مُ ي لمكثيرة إْن  مشاكَل 
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ضرورتين له الإتقان والضرورتين، وإال فلن تستطيع أْن تفهم النحو وال أْن تعربه، 

بين أهم  َق رِّ فَ المبتدئ ال ُبدَّ أْن يُ فأقل ذلك ما ُيطلب من المبتدئ، و ،درجات

 أو حرف، وهل هي معرب أو مبني. الكلمات هل هي اسم أو فعل

 :ثم ال ُبد  من معرفة خا اإلعراب، فخا اإلعراب مقسم الكلمات قسمين 

فكلماٌت قبل خط اإلعراب وهي الحروف والفعل الماضي وفعل األمر، فهذه 

الثالثة تشرتك يف اإلعراب إعراهبا سواء، وما بعد خط اإلعراب ويشمل األسماء 

لها طريقٌة مختلفة يف اإلعراب عما قبل خط اإلعراب، فال والفعل المضارع، فهذه 

 ُبدَّ أْن يكون خط اإلعراب واضًحا للطالب، ويعرف أثره يف إعراب الكلمتين.

على أّن اإلعراب له أركان، هذه األركان ما يمكن وال ينفع  -يا إخوان-فاتفقنا 

أْن نتكلم على  أْن نشرحها ما لم نعرف الضرورتين وخط اإلعراب، فلهذا ال ُبدَّ 

الضرورتين وخط اإلعراب، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أركان اإلعراب وشيٍء من 

 ضوابط اإلعراب.

 هي معرفة أنواع الكلمة: -كما قلنا-الضرورة األولى نبدأ بالضرورة األولى: 

ال ُبدَّ أْن تعرف نوع الكلمة، فأنت إذا عرفت نوع الكلمة فهذا سيسهل عليك 

ألّن اإلعراب ليس شيًئا واحًدا وإنَّما ثالثة أنواع من حيث السهولة اإلعراب كثيًرا؛ 

 والصعوبة، ليس كله صعًبا وليس كله سهاًل، ال، 

 إلعراب من حيث السهولة والصعوبة ثالثة أنواع أو ثالثة مستويات: فا 

اإلعراب السهل هو اإلعراب الثابت، هناك كلمات يف اللغة : النوع األول -

هذا إعراب الكلمة  إنَّ  يأ يتغير، الإعراهبا سهل؛ ألنه ثابت والعربية وهي كثيرة 

 يتغير العر يف النثر، تأخرت تقدمت إعراهبا نَّة يف الشِّ أينما كانت يف القرآن يف السُّ 

اب، يعني إعراب الحروف ثابت، وهذا سيأيت أنه إعراب ما قبل خط اإلعر
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 يتغير. والإعراهبا ثابت  ه الكلماتوالماضي واألمر هذ

هذه الكلمة  نوع الكلمة، عرفت أنَّ  َت فْ رَ فأنت إذا أتقنت الضرورة األولى وعَ 

ا؛ ألّن إعراب الحروف سهل ثابت ف ،حرف فال  يتغير، الصار إعراهبا سهاًل جدًّ

 تنظر إلى العوامل الداخلة، والإلى ما قبله،  تنظر فال، ال فيهتأمُّ  تحتاج إلى كبيرِ 

شيء، عرفت أنه حرف إعراب الحرف إلى أي تنظر وال لمعنى، إلى ا تنظر وال

 ثابت ما يتغير، لكن ال ُبدَّ أْن تعرف أواًل أنه حرف.

هو اإلعراب المنضبط، يعني  :والنوع الثاين أو المستوى الثاين من اإلعراب -

هذه الضوابط لو جمعتها أو جمعت أكثرها وفهمتها و ،اإلعراب الذي له ضوابط

أكثر هذا اإلعراب، وهو إعراب أكثر األسماء والفعل  نُ تقِ فإنك ستُ  ؛وتدربت عليها

المضارع، يعني ما بعد خط اإلعراب األسماء والفعل المضارع أكثر إعراهبما 

هي فإعراب منضبط له ضوابط وهي التي سنذكر شيًئا منها يف آخر المحاضرة، 

 تضبط لك أكثر إعراب األسماء والفعل المضارع.

كقولنا: كل ضميٍر اتصل باسٍم فهو مضاف ومضاٌف إليه، ضابط هذا ضابط كل 

فهو مضاف ومضاف إليه، هذا الضابط تفهمه  ،ضمير اتصل باسٍم ال بفعٍل أو حرف

ثم تطبقه وتتدرب عليه، ستجد أنه ينطبق على مئات وآالف األمثلة، فتضبط بذلك 

م هُ َس هم أنفُ ر يف اللغة ويف الكالم ويف القرآن أنُفُس اإعراب أسلوب كامل كثير التكر

 نا.نا ربَّ هم، ربُّ ِس أنفُ 

، فإذا اضمير اتصل باسٍم فهو مضاف ومضاف إليه هذا نسميه ضابطً  أيُّ ف

من هذه الضوابط فسيسهل عليك إعراب كثيٍر من األسماء  اعرفت وجمعت كثيرً 

 والفعل المضارع.

 وهو، ُل كِ ْش هو اإلعراب المُ : النوع الثالث أو المستوى الثالث من اإلعراب -
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ي أْن تفهم المعنى وأْن أأْن تفهم الجملة إلى يحتاج منك  ، فإنهُل كِ ْش اإلعراب المُ 

قبل الكلمة، ما العامل الذي دخل، وما المعنى، أو تعرف العامل الذي قبل الفعل 

 لعل فيه تقديًما وتأخيًرا.أو فيه حذًفا،  لعلَّ فوتنظر يف السياق 

ال ُبدَّ أْن تفهم المعنى لكي تستطيع أْن تعرب، وهذا اإلعراب المشكل أيًضا ف

ليس على مستًوى واحد فبعضه قريب، منذ أْن تنظر يف المعنى يبين لك اإلعراب 

 لكن تحتاج إلى تأمل قليل.

، فإذا أردت أْن "هِ بِ احِ َص  عَ ٌد مَ مَّ حَ مُ  امٍ يَّ أَ  ةِ َس مْ َخ  َل بْ قَ  رَ افَ َس "فلو قلت لك مثاًل: 

ي تفهم َمن الذي سافر يف هذه الجملة الطويلة؟ أتعرف المعنى ال ُبدَّ أْن تعرف 

هذا مشكل أنَّ ، فبتأمٍل قليل تعرف يصير فاعاًل ف ،فتقول: الذي سافر هو محمد

 خفيف.

العلماء وعلى إشكااًل صعًبا، وقد أشكل على  بعض اإلعراب المشكلهناك و

كتب خاصة يف إعراب  هناكشكاًل، والمتخصصين وعلى طالب العلم وال زال مُ 

 وأاختلف فيها العلماء على أربعة أقوال  ٌل كِ ْش المشكل، آية مثاًل فيها إعراب مُ 

 ستة أقوال، وكل قوٍل له دليل. وأخمسة أقوال 

مشكاًل، فهذا ما زال  ألنهفهذا مشكل، فهذا لو أشكل على الطالب فأمره سهل 

 واحرْص  غْ رَّ فَ يمكن أْن يوضع يف المرتبة األخيرة، ال تتعب نفسك فيه، أنت اآلن تَ 

وتنتهي منه  على النوع األول من اإلعراب السهل، هذا ال ُبدَّ أْن تضبطه ضبًطا كاماًل 

احرص على جمع ما تستطيع ف ،لكي تتفرغ للنوع الثاين، وهو اإلعراب المنضبط

 ٍر منها.دْ وطبق عليها حتى تجمع أكرب قَ  ،من هذه الضوابط

واإلعراب المشكل ال ُبدَّ أْن تتأمل فيما كان إشكاله قريًبا، فإذا وجدت وقًتا 

بعد ذلك أو إذا تخصصت أو تعمقت أو احتجت لإلعراب المشكل إشكااًل شديًدا 
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تقول:  فهذا أمٌر آخر، وإذا فهمنا أّن اإلعراب ليس شيًئا واحًدا سنتخذ السياسة التي

ْق " سنأخذ اإلعراب كله أو نرتك اإلعراب كله، ال، نأخذه جزًءا  فلن، "َتُسدْ  ؛َفرِّ

إلعراب المنضبط، لغ ه وننتهي منه، ثم نتفرَّ نَ تقِ جزًءا ننفرد باإلعراب السهل حتى نُ 

 وسنذكر عدًدا من الضوابط يف هذه المحاضرة.

السهل وما تيسر من اإلعراب : اإلعراب نِ يْ لَ وَّ فهذه المحاضرة هي للنوعين األَ 

، فاآلن آخرَ  هبا وحدها يف مكانٍ  دُ نفرِ المنضبط، ثم بقية اإلعرابات إْن شاء اهلل نَ 

 دعونا باإلعراب السهل واإلعراب المنضبط.

 كما درسنا يف نحو المبتدئين -نوع الكلمة، والكلمة  َف عرِ فال ُبد  أند تَ  ؛إًذا

 : ثالثة أنواع: -وَمن درس منكم أكثر من ذلك

 اسٌم. -

 وفعٌل. -

 .وحرٌف  -

والتمييز بينها هي الضرورة األولى التي ال ُبدَّ منها، وأكثر الكلمات أمرها قد 

ها على بعض نوعُ  ُس بِ تَ لْ ويَ  ُض مُ غْ كثيرة قد يَ  هناك كلماٌت  لكنْ  ،يكون واضًحا

الطالب، وهناك بعض الكلمات قد تتصل ببعضها، قد تتصل كلمتان أو ثالث 

 كلمات ببعضها، فيظنها الظان كلمة واحدة فيقع يف الخطأ يف اإلعراب وهكذا.

النحويون بينها  زَ يَّ فال ُبدَّ من التمييز بين األسماء واألفعال والحروف، وقد مَ 

تعريف وميزوا بينها بالعالمات المميزة، هناك عالمات ، ميزوا بينها بالكثيرةٍ  بطرائَق 

عالمات مميزة تطبقها على الكلمة، فإذا انطبق على الكلمة و ،مميزة ليست إعرابية

 عالمٌة مميزة من عالمات االسم فهي اسم أو فعل أو حرف.

التفريق بينها بالتعريف سيحتاج منا أْن نشرح التعريف ومحرتزات التعريف و
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التمييز بينها بالعالمات المميزة أسهل ويؤدي  مور متعبة، ولكنَّ وندخل يف أ

 أو تقبل النداء أو تقبل (ل)أكل كلمٍة تقبل التنوين أو تقبل  فاالسمالغرض غالًبا، 

 ، هذا درسناه يف ]النحو الصغير[ وكذلك يف ]اآلجرومية[.عليها جرالحرف  دخول

 (ہ ہ ہ ھ)أسماء،  "جلوٌس "و "جالٌس "فكل كلمٍة تقبل التنوين إًذا 

 َل بِ : اسم عندما نعربه سنعربه إعراب األسماء؛ ألنه قَ (ھ)، [23]اإلسراء: 

  التنوين فهو اسم.

الراكض والركض والضارب  (ل)أهذا اسم يقبل  "راكض"وإذا قلت مثاًل: 

 هلكن ،موصواًل  اُيسمى اسمً  (ل)أ َل بِ قَ  ، فإنههذا اسم (الذين)والضرب هذه أسماء، 

 اسم.

ى إال االسم ه فهو اسم؛ ألنه ال ُينادَ ما يمكن أْن تناديَ  لُّ كُ ف ،النداء َل بِ أو قَ 

يا عجًبا  اسم، فضاًل عن يا محمد، ويا علي، ، [30يس: ] (ٹ ڤ ڤڤ)

 .ويا هذا

من جلوسك،  ُت بْ جِ من الجالس، وعَ  ُت بْ جِ من زيٍد، وعَ  ُت بْ جِ عَ  :أو حرف جر

 بحرف جر. ْت قَ بِ ها أسماء ُس لُّ منك، كُ  ُت بْ جِ وعَ 

األسماء عن األفعال والحروف عالمًة  زُ يِّ مَ يف العالمات التي تُ  يدُ زِ لعلنا نَ 

االسم  زُ يِّ مَ خامسة ال ُتذكر للمبتدئين وهي: اإلسناد، اإلسناد من العالمات التي تُ 

 إليها فهي اسم. دَ سنَ كلمة يمكن أْن تُ  ، كلُّ (اإلسناد إليه)

 أْن تجعلها مبتدًأ أو فاعاًل فهي اسم؛ ألنَّ يعني كل كلمة يمكن : معنى اإلسناد

 المبتدأ ال يكون إال اسًما والفاعل ال يكون إال اسًما.

عنها  َت رْ بَ ْخ مبتدًأ المبتدأ يحتاج إلى خرب، نقول: كل كلمٍة أَ  عُ قَ كل كلمٍة تَ 
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بشيء، كل كلمة يمكن أْن تخرب عنها بشيء فهي مبتدأ والمبتدأ ال يكون إال اسًما، 

 ، ما معنى فاعاًل؟ يعني كل كلمة يمكن أْن ُتسنِد إليها فعل.أو فاعاًل 

فاإلسناد يعني كل كلمة يمكن أْن تسند إليها خرب أو فعل، يمكن أْن تخرب عنها 

بخرب أو تسند إليه فعاًل، نختصر ونقول: اإلسناد يعني كل كلمة يمكن أْن تجعلها 

 مبتدًأ أو فاعاًل.

: التاء "ُت ئْ جِ "اسم، تقول:  هو فاعل، إًذا ، محمٌد:"جاء محمدٌ " فكما تقول:

 "محمٌد كريمٌ "اسم؛ ألهنا وقعت فاعاًل، وجاء هذا اسم وقع فاعاًل، وتقول: 

 وهكذا. مبتدأً  عَ قَ وَ  ، وأنت كريٌم، أنت: اسمٌ مبتدأً  عَ قَ وَ  محمد: اسمٌ 

ها المشهورة تنقسم إلى: ماٍض تِ مَ ْس يف قِ  هيفهذه هي األسماء وأما األفعال ف

داخٌل يف الضرورة، يعني ال  -إلى ماٍض ومضارٍع وأمر-ها وأمٍر ومضارع وانقسامُ 

أم مضارع أم  يكفي أْن تعرف أّن الكلمة فعل، بل ال ُبدَّ أْن تعرف هل هي فعل ماضٍ 

 أمر؛ ألّن هذه األفعال تختلف أحكامها وطريقة إعراهبا.

ونا بالعالمة رُ كِّ ل، فذَ إًذا سنحتاج إلى عالمٍة مميزة لكل نوع من أنواع األفعا

المميزة للفعل الماضي قبول تاء التأنيث، كل كلمٍة تقبل تاء التأنيث فهي فعٌل 

التأنيث الساكنة فليست فعاًل ماضًيا،  تاءَ  ُل قبَ كلمٍة ال تَ  ونقول: كلُّ  ُس عكِ ماٍض، ثم نَ 

ه أيًضا عن زُ يِّ مَ ه األمر والمضارع، وتُ يْ وَ َخ ه عن أَ زُ يِّ مَ الماضي عالمته التي تُ  الفعُل ف

االسم والحرف، ال ُبدَّ أْن يتميز عن كل شيء، عالمته التي تميزه قبول تاء  اآلَخَرينِ 

 التأنيث الساكنة.

ألنه يقبل تاء  ؛ماضٍ  (ذهب)ْت؛ ألّن بَ هَ يف المؤنث: ذَ  قوُل تَ  (َب هَ ذَ )فأنت يف 

ْت، هذه َج رَ خْ تَ اْس  واستخرَج ْت، قَ لَ طَ انْ  َق لَ طَ ْت، وانْ َس لَ َج  َس لَ التأنيث الساكنة، وَج 

 أهنا أفعال ماضية. ةواضح
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ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، ال أريد  ، فهيهالَ مَ عَ  ُف رِ عْ لو قلنا كان وأخواهتا نَ 

عرهبا كاألفعال أم حروف أم أسماء؟ هذه أفعال، يف نفسها هل هي أفعال نُ  (كان)

فعل  (كان)أّن  َت فْ رَ ، عَ (خرجْت )و (دخلْت ) :ي مثلأ، (كانْت ) فكان فعل ماضٍ 

ي أّن إعراب أ يتغير، اليف اإلعراب سُيقال لك الفعل الماضي إعرابه ثابت و ،ماضٍ 

هذه  لمدخل وخرج وسجد وقام وجلس، لكن من اآلن اع :مثل إعراب (كان)

 .ماضٍ  فعٌل  (كان)أّن  لمي اعأ ؛الضرورة

تأنيث قبل تاء ال؟ فعٌل ماٍض؛ ألنه يَ (ليس)ما نوعه؟ كيف تعرب  (ليس)و

 هنٌد ليست"، ومع المؤنث: "بخياًل  َس يْ محمٌد لَ ": الساكنة، تقول مع المذكر

عسى )عربه مثل دخل وخرج، وعسى، نُ  (ليس)قبل تاء التأنيث الساكنة  "بخيلةً 

 .(ْت َس هنٌد عَ )و (محمٌد أْن يزورنا

 .أيًضا فعٌل ماضٍ  (عسى)إًذا 

، وهنٌد نعمت، (ُل ُج الرَّ  مَ عْ زيٌد نِ )، "ورٌ مْ عَ  ُل ُج الرَّ  َس ئْ بِ وَ  دٌ يْ زَ  ُل ُج الرَّ  مَ عْ نِ "

 ماضية، هذا الفعل الماضي. دخل وخرج، هذه كلها أفعاٌل  :ها مثلبُ عرِ نُ  (مَ عْ نِ )

أو قبول  (لم)ه؟ قبول يْ مَّ والفعل المضارع ما عالمته التي تميزه عن أخويه وعَ 

هذا يف ]النحو الصغير[  (لم)هذا يف ]اآلجرومية[، وقبول  (سوف)، قبول (سوف)

وله عالمات كثيرة  (لم)(، قبول فِْعٌل ُمَضاِرٌع َيلِي َلْم َكَيَشمْ ويف ]األلفية[ قال: )

 يكفينا عالمة واحدة.

فهي فعٌل مضارع ونعكس، كل كلمٍة ال تقبل  (لم)كل كلمٍة تقبل  :فلهذا نقول

؟ لم ذهب؟ (لم)، تقبل "َب هَ محمٌد ذَ "فليست فعاًل مضارًعا، فأنت لو قلت:  (لم)

لم ) (أذهب) :لم ذاهٌب؟ ال، ليست فعاًل مضارًعا، لكن :تقول "محمٌد ذاهٌب "ال، 

، هذه (لم يذهْب )، ويذهب (لم تذهْب )، وتذهب (لم نذهْب )، ونذهب (أذهْب 
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لم )، ويظن (لم يكنْ )الفعل المضارع، ويكون  إعراَب  ُب أفعال مضارعة كلها ُتعرَ 

 .(يظنَّ 

، (يدخل)فعل مضارع مثل  (يظن)، و(يدخل)فعل مضارع مثل  (يكون)إًذا 

هذه  (لم تذهبي)، وأنِت تذهبين فعٍل مضارع (لم يذهبوا)ويذهبون فعل مضارع 

 فتعرب إعراب الفعل المضارع. ،كلها أفعال مضارعة أيًضا

ه قبول ياء المخاطبة مع يْ مَّ ه عن أخويه وعَ زُ ميِّ وأما فعل األمر فالعالمة التي تُ 

قا مًعا: أْن تقبل الكلمة قَّ حَ تَ ن جزئين ال ُبدَّ أْن يَ مِ  ةٌ بَ كَّ رَ اللة على الطلب، عالمة مُ الدَّ 

 على الطلب. لُّ دُ ويف الوقت نفسه يَ  ،ياء المخاطبة

 )مؤنثا(، به أليس تدخله ياء المخاطبة إذا خاطبت (اذهْب )، "اذهْب " كقولك:

يدل على الطلب  (اذهْب )و، (اذهبي)عندما تخاطب امرأة مخاطبة تقول لها: ف

استخرج )، و(انطلقي انطلْق )، (اجلسي اجلْس )تطلب الذهاب فهو فعل أمر، 

 .(استخرجي

 المخاطبة، لكنْ  ياءَ  َل بِ أنِت تذهبين قَ  (تذهبين)وتذهبين؟ هذه ياء المخاطبة 

 تدل على فهي ال، صار يف كالم النحويين اضطراٌب ف ،يقبل ياء المخاطبة أيًضا

تقبل ياء المخاطبة وتدل على الطلب، تذهبين أْن طلب هذه العالمة مركبة ال ُبدَّ 

 هذه تقبل المخاطبة لكن ما يدل على طلب.

ياء المخاطبة، لكن هل  قبلت، ألم تقبل ياء المخاطبة؟ "يبِ هَ ذْ تَ لِ " لو قلنا:

يدل على الطلب؟  (تذهب)الفعل هنا يدل على الطلب؟ ما الفعل؟ تذهب، هل 

تدل التي الم األمر، الالم هي  يه (الالم)ال، الالم التي تدل على الطلب لتذهب 

 حرف. ، فهيهبا لنا عالقةال الالم فعل الطلب، 

والفعل  (تذهبي) ؟ياء المخاطبة ُل قبَ يَ  (تذهب)أنا أسأل عن الفعل تذهب 
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بلفظه يدل  (ذهبا) يدل على الطلب، ال هذا فعل مضارع، لكن ال (تذهب)نفسه 

 ويقبل ياء المخاطبة. ،على الطلب

يدل على طلب، فهل نعم؛ يعني اسكت، هذا يدل على طلب؟  (َصهْ ) ولو قلنا:

أن  ، وهما:من أمرين ال ُبدَّ أْن يجتمعا ةٌ بَ كَّ رَ مُ إهنا هو فعل أمر؟ عالمة فعل األمر قلنا 

يدل على الطلب؛ ألنه بمعنى  (صه)المخاطبة،  ياء قبلي ، وأنيدل على الطلب

هذا ليس  ،المخاطبة ياء  يقبلال، إًذا هْ َص  :وللمرأة ،هْ اسكت، لكن تقول للرجل: َص 

 صٍه.: أو ،هْ هذا اسم؛ ألنه يقبل التنوين يمكن أْن تقول: َص  ، بلأمرٍ  فعَل 

 كتقول: صه إذا أردت أْن يسكت عن هذا الحديث الذي يتكلم فيه فقط، لكن

اأْن يسكت عن كل شيء سكوت هتريد ( فإنكصهٍ )ا غيره، أمَّ  ه عنعُ منَ  تَ ال ؛ ألن ا تامًّ

اسكت تماًما، يعني أنه  ، فمعناه:اسكت اسكت عن كل شيء :التنوين هنا للتنكير

  آمين اسم فعل لكن ما يقبل التنوين. ،(ھ)يقبل التنوين مثل: 

األفراد تقبل عندنا أّن الباب حكمه واحد، فإذا وجدت بعض  ألنا القاعدة

عالمة من عالمات االسم فالباب كله أسماء، أو تقبل عالمة من عالمات الفعل 

كمه واحد، يعني أنت أبوك مثاًل سعودي فالباب كله أفعال وهكذا؛ ألّن الباب ُح 

هم سعوديين، فإذا عرفنا األب عرفنا األبناء، لو كلُّ سيكون ماذا سيكون أوالده؟ 

 عرف أّن أخاك الشقيق كذلك.أ ةً عرفنا أنك سعودي مباشر

أنا أقصد من ذلك أّن الباب حكمه واحد مثل أسماء األفعال، أسماء األفعال 

 حكمها واحد، وجدنا بعض أسماء األفعال تقبل التنوين مثل: أٍف وصٍه وآهٍ 

 وهيهات قد تقبل التنوين، إًذا تقول كل الباب كل أسماء األفعال أسماء.

كيف نميزه عن  ،واألمر، بقي األخ الصغير الحروفنا الماضي والمضارع زْ يَّ مَ 

األسماء واألفعال؟ الحروف كل كلمة ال تقبل شيًئا من عالمات االسم وال 
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وال النداء وال حروف  (ل)أعالمات األفعال، يعني كل كلمة ال تقبل التنوين وال 

صد جر، وال تقبل تاء التأنيث الساكنة وال لم وال ياء المخاطبة، وهي كثيرة أق

 الحروف مثل: قد.

  يقبل تاء التأنيث ليس فعاًل ال (قد)، وهنٌد قدت؟ ال، "محمٌد قد نجح" تقول: 

وقد ما يدل على  ،ضارًعاليس مُ  (لم)قبل ت ( القد) ،قول: محمٌد لم قدنَ  فال، اماضيً 

 (قد)ناديه؛ وال تُ  (ل)أ ال تدخلها (؟دْ القَ )تنوين، ال ال تقبل ؟تنوين (قدٌ )الطلب، 

 حرف ألنه ال يقبل شيًئا من عالمات األسماء وال شيًئا من عالمات األفعال.

 ويف ذلك يقول الحريري صاحب ]ملحة اإلعراب[ يف ]الملحة[:

ُف َماااااا َلااااايدَس َلاااااُه َعالََماااااهد   والَحااااارد

 

لِي َتُكااااند َعال َمااااهد    َفِقااااسد َعَلااااى َقااااود

 
وإنَّما عالمته عدمية  ي أّن الحرف ليس له عالمٌة وجودية كاألسماء واألفعال،أ

 يعني كل كلمة تنعدم فيها عالمات االسم وعالمات الفعل.

بالعالمات المميزة،  -كما ترون-ا بين األسماء واألفعال والحروف نَ زْ يَّ مَ 

ا خاصًة للمبتدئين للتفريق بين األسماء طريقة أُ  وهناك خرى أيًضا مفيدة جدًّ

الكلمة، وهي: أْن تعرف أهم  نوعَ  َف عرِ أْن تَ  واألفعال والحروف؛ ألّن الغرَض 

عرف تطبيق تم لوأشهر أنواع األسماء وأنواع األفعال وأنواع الحروف، حتى لو 

 هذه العالمات.

فال فأنت إذا عرفت أنواع الحروف أّن هذه من الحروف وهذه من الحروف 

 
َ
 ق العالمات؛ ألّن الغرض أْن تعرف أهنا حروف.طبِّ تُ  داعي

ونا بشيٍء من أهم أنواع الحروف: رُ كِّ الحروف كثيرة ذَ ، وفنبدأ بالحروف

 الحروف النَّاسخة: إنَّ  ،إّن وأخواهتا :حروف الجر عشرون حرًفا، ومن الحروف

 النافية للجنس وهي حرف. (ال)كمها ، ويف ُح لَّ عَ ولَ  َت يْ ولَ  ولكنَّ  وكأنَّ  وأنَّ 
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ا، أْن ولن وكي وإذً  نصب المضارع، نواصب المضارع: ومن الحروف:

وال  ،والم األمر ،اولمَّ  ،لم: )وكذلك جوازم المضارع التي تجزم مضارًعا واحًدا

 الوسنعرف اإلعراب؛ ألّن الحروف كلها إعراهبا واحد  ،، كلها حروف(الناهية

 (هل)كما تعرب  (سوف)كما تعرب  (لم)كما تعرب  (يف) ُب عرِ تُ  أنك يأيتغير، 

 ، فال ُبدَّ أْن تعرف من اآلن الحروف.اواحدً  اة الحروف كلها إعرابً كما تعرب بقيَّ 

إلى آخره، وحرفا  ...وأو ،وثم ،والفاء ،الواو)حروف العطف: : ومن الحروف

 ،وأين ،وما ،من)له أدوات كلها أسماء مثل:  االستفهامَ  ألنَّ  ؛نعم (،االستفهام

فحرفان، فلهذا عندما يأيت الضابط يف الكالم على  (؛هل والهمزة)إال  (،ومتى

 إعراب أدوات االستفهام.

ال ُبدَّ أْن تعرف نوعها، إْن كانت  أدوات االستفهام أواًل: َب عرِ إذا أردت أند تُ 

الحروف، وإْن كانت أسماًء وهي البقية  ب إعراَب سُتعرَ  (والهمزة ،هل)حرًفا وهي 

أسماء االستفهام يف هذه  إعراَب  -إْن شاء اهلل-سنعرهبا إعراب األسماء، وسنضبط 

 المحاضرة.

ى هذه ، فال، حروف العلة ال عالقة لنا هبا: ومن الحروف  ،مباينالحروف ُتَسمَّ

 بنفسها. لُّ ستقِ ريد حروف المعاين التي تَ نُ  ونحن ي حروف هجائية،أ

 االستثناء. الطالب:

، يف أسلوب االستثناء هذا حرف استثناء (إال)مثل كحرف االستثناء  الشيخ:

كيف سنعرب إال؟ لن نعرهبا وحتى نعرف أنه حرف فنعربه إعراب الحروف، 

الشرط له أدوات  ...والشرط (.والهمزة ،ايَ وأَ  ا،يَ وهَ  ،يا) :والنداء حروف النداء

فهما حرفان  (؛وإذ ما ،إنْ )، إال (ومتى ،وأين ،ومهما ،وما ،َمنْ ) :كلها أسماء مثل

والبقية أسماء تعرب إعراب األسماء، وسنتكلم على  ،الحروِف  بان إعراَب عرَ يُ 
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 ضابط إعراب أسماء الشرط إْن شاء اهلل.

، كيف تعرب (نعم) حروف الجواب، لو قلت لك: أعرْب : ومن الحروف

يستغرب كيف أعرب  فهو، يقول: نعم  (نعم)؟ أقول لطالب: أعرب (نعم)

 (؛وقد ،ويف ،لم)حرف ستعربه كما تعرب  (نعم)أّن  َت فْ رَ ؟  لكن إذا عَ (نعم)

 .(أجل)مثل  (ال)مثل  (نعم)الحروف إعراهبا كلها واحد، حروف الجواب مثل ف

، (سوف والسين)التسويف  ا، وحرف(َكالَّ )حرف الردع والزجر : ومن الحروف

وكذلك تاء التأنيث الساكنة هذا حرف أيًضا، وكذلك حروف التوكيد مثل نون 

 ."لمحمٌد كريم" "محمٌد كريم"، مثل الم االبتداء (اذهبنَّ اذهب )التوكيد 

أنت مفرد،  بالضمائر:ت ومن الحروف حروف التثنية والجمج الالحقا

جمع أنتم وأنتن، الضمير عند الجمهور وهو الصحيح أنت فقط، المثنى أنتما، ووال

 وأنتما ما هذا حرف تثنية، أنتم الميم حرف جمع، أنتن النون حرف جمع، أنت

وما: حرف تثنية والميم حرف جمع، والنون:  ،ضمير اسم تعرب إعراب الضمائر

حرف جمع تعرب إعراب الضمائر وهكذا، وكذلك الكاف قد تكون حرًفا لكن 

 مع أسماء اإلشارة يف نحو ذلك.

هذه الحروف عرفنا اآلن ربما استفدنا اآلن فوائد ما استفدناها يف العالمات 

فنا أّن هذه كلها حروف، واألفعال قسمتها المشهورة عندما ذكرنا العالمات عر

تنقسم إلى ماٍض ومضارع وأمر وهذه شرحناها وميزنا بينها هذا الذي يهمنا اآلن 

 وأقسامها األخرى ال هتمنا.

أسماء األفعال  -يا إخوان-واألسماء كذلك أنواٌع كثيرة، من أنواع األسماء 

وصولة دعونا نقول: المعارف التي مثل: هيهات وآمين وصه، وكذلك األسماء الم

ل أدرسناها وهي الضمائر والعلم وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة والمعرف ب
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 والمضاف إلى معرفة هذه المعارف ستة، كلها أيًضا كلها أسماء.

كل أدوات االستفهام إال هل والهمزة ف ،ومن األسماء أسماء االستفهام

كل أدوات الشرط إال إْن وإذ ما حرفان، ومن حرفان، ومن األسماء أسماء الشرط 

أيًضا أسماء، وكذلك  األسماء األسماء الخمسة: َأُبوَك َوَأُخوَك َوَحُموِك َوُذو َمالٍ 

المثنى مثل: مسلمان ومجتهدان ومحمدان، وجمع المذكر السالم: محمدون 

 ومهندسون، وجمع المؤنث السالم: مهندسات وسيارات، هذه كلها أيًضا أسماء.

قائم وجالس  ومن األسماء اسم الفاعل االسم الذي على ولن فاعل مثل:

اب اب وشرَّ وضارب وشارب، وكذلك صيغ المبالغة خمس صيغ مثل: غرَّ 

عطار، وكذلك قلنا المشتقات مثل أسماء الفاعل، واسم المفعول اسم ار ومِ نحَ ومِ 

اسم على وزن مفعول مثل: مضروب مشروب مأكول مصنوع، واسم التفضيل 

 "زيٌد أحسن من عمرو"على وزن أفعل يدل على أّن ما قبله أفضل مما بعده مثل: 

 وأكرب وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر.

وكذلك من األسماء المصادر المصدر وهو التصريف الثالث للفعل، مثل: 

ق اَل طِ وس، وانْ لُ اب وُج هَ ًبا، ومثل: ذَ رْ ُش  ُب رَ ْش يَ  َب رِ ًبا، وَش رْ َض  ُب رِ ْض يَ  َب رَ َض 

ل من األسماء، فهذا ما يتعلَّق بالضرورة األولى وَّ ؤَ اج، كذلك المصدر المُ رَ خْ تِ واْس 

 لكي نستطيع أْن نبدأ اإلعراب بطريقٍة صحيحة. ؛ال ُبدَّ أْن نعرف نوع الكلمة

  ِب عرَ الضرورة األخرى هي معرفة المُ : والضرورة الثانية األخرى
ِّ
، والمبني

  يعني انقسام الكلمة إلى معرٍب 
ٍّ
ا هي األهم هي ، وهذه الضرورة مُ ومبني همٌة جدًّ

الضرورة األهم الضرورة األولى قد تكون أسهل، أما الضرورة الثانية فهي أعمق يف 

 الدخول إلى اإلعراب.

اآلن سنبدأ ندخل يف شيٍء من أحكام اإلعراب، المعرب والمبني لعلنا 
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من ذلك أّن الكلمة المتغيرة شرحناهما شرًحا ال بأس به يف ]النحو الصغير[، عرفنا 

يسميها النحويون كلمة معربة، الكلمة التي تتغير الحركة التي على آخرها يسموهنا 

 آخر هذه الكلمة. رُ يِّ غَ كلمة معربة؛ ألّن اإلعراب يُ 

محمٌد محمًدا محمٍد، مثل: باٌب باًبا باٍب، مثل: الجالُس الجالَس  مثل:

ى معربة، وأما الكلمة المبنية فهي الكلمة سمَّ الجالِس، الكلمة التي يتغير آخرها تُ 

ال تتغير حركة آخرها مهما تغير اإلعراب، مثل: والثابتة يعني التي ال يتغير لفظها، 

 دائًما مالزمة للكسر سواء يف الرفع أو النصب أو الجر. (هؤالءِ )

فالمعرب هي الكلمة المتغيرة والمبني هي الكلمة الثابتة هذا من حيث 

والشرح، لكن هذا ال يكفي يف التمييز بين المعربات والمبنيات، هذه  التعريف

ضرورة عندما نقول ضرورة يعني ال ُبدَّ أْن تكون واضحًة يف كل الكلمات، وكل 

كلمة ال ُبدَّ أْن تعرف هل هي معربة أو مبنية؛ ألّن هذا هو المدخل األول لإلعراب، 

ها يأكل المبنيات حصًرا  فيجب أْن نحصر كل المعربات حصًرا وأْن نحصر  َنُعدُّ

 ا.عدًّ 

فلهذا سنستفيد من الضرورة األولى يف معرفة وفهم الضرورة الثانية يف حصر 

المعربات وحصر المبنيات، ال ُبدَّ أْن تعرف هل الكلمة معربة أم مبنية، المعرب له 

إعراب وحكم ومصطلحات مستعملة يف اإلعراب والمبني كذلك، فإذا خلطت 

 بينهما ضاع اإلعراب. 

مسجد هذه معربة أو مبنية؟ إذا عرفت أهنا معربة  :يعني لو قلب لك مثاًل كلمة

تأخذ إعراهبا من لفظها، إذا قيل: مسجٌد تقول حكمها الرفع، ومسجًدا حكمها 

النصب، ومسجٍد حكمه الجر، وإذا قلنا مثاًل كلمة الذين معربة أو مبنية؟ عرفنا أهنا 

 مبنية يعني انتبه واحذر ال تأخذ إعراهبا من لفظها.
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، عندك ما تقول: الذين منصوب لوجود الفتحة، "ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ  ُت مْ لَّ َس " لو قيل:

بلفظها، فإّن لفظها ال  تقول: ال، الذين هذا اسم مبني احذر هذه المبنيات وال تغرتَّ

عالقة له بإعراهبا، لفظها ال يتأثر باإلعراب، فلهذا ال تأخذ اإلعراب من لفظها، ال 

 تأخذ اإلعراب من المبنيات.

ُبدَّ أْن تعرف المعربات وتأخذ اإلعراب من لفظها، وتعرف المبنيات فال ال 

تأخذ اإلعراب من لفظها وإنَّما إعراهبا غامض ال ُبدَّ أْن تعرف المعنى والعوامل 

 الداخلة وأكثر من ذلك.

معرب ما معنى معرب يف اللغة ليس يف  ،معرباٍت  ميت المعرباُت فلهذا ُس 

 النحو عند العرب؟ 

ا يف نفسي، يعني عمَّ  ُت بْ رَ عْ هو اإليضاح والتبيين واإلفصاح، تقول: أَ : اإلعراب

ه صار الذي يف نفسك تَ نْ يَّ بَ ه وَ تَ حْ ضَّ ي وَ أا يف نفسك مَّ عَ  َت بْ رَ عْ ه، فإذا أَ تُ نْ يَّ ه وبَ تُ حْ ضَّ وَ 

ًبا، ما معنى صار معرًبا؟ يعني صار واضًحا، هذه الكلمات سماها النحويون رَ عْ مُ 

 معنى معربة؟ يعني واضحة، ما الواضح فيها؟ إعراهبا.معربة، ما 

حكمها الرفع ورسول  (محمدٌ ) ، تعرف أنَّ (محمٌد رسول اهلل) :منذ أْن تسمع

حكمها الرفع واهلل اسم حكمه الجر، لماذا كان إعراهبا واضًحا؟ كان إعراهبا 

ا؟ ألنه يوجد  على إعراهبواضًحا ألّن لفظها يدل على إعراهبا، لماذا كان لفظها داالًّ 

  لِمُ على آخر الكلمة حركة تدل وُتعْ 
ِّ
 لِمُ ، هذه الحركة التي تدل وُتعْ بالحكم اإلعرابي

ها عالمة من العلم ألهنا وْ مَّ بالحكم اإلعرابي يسميها النحويون عالمة إعراب؛ َس 

 ُتعلِم بالحكم اإلعرابي، هذه الحركة خذ منها وتعلم منها الحكم اإلعرابي.

 ُتسمى معربات الالتي ال تتغير وتلزم حركة واحدة، ال، هذه  وأما المبنيات

هذه كلمات غير واضحة، هذه كلمات إعراهبا غير واضح غامضة؛ ألهنا يف الرفع 
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 الكالجدار المبني الذي  ، فهيها المبنياتوْ مَّ والنصب والجر بصورة واحدة، فَس 

ا تراه ما يبين لك شيء فيه  يتأثر، فعندموال يتغير اليتغير اليوم وأمس وغًدا كما هو 

فسموها كلمة مبنية، كأّن العرب بنت الكلمة هذه على الحركة كذا بنتها ووضعت 

 ما تتغير وال تتأثر مبنية. ابًّ تها َص بْ بَ عليها صبة وَص 

 يمكن أْن فال ،إعراهبا غامض ستعلم أن ،عندما تجد هذه المبنيات ،فلهذا

تأخذ إعراهبا من لفظها؛ ألّن لفظها ال يدل على إعراهبا، لماذا لفظها ال يدل على 

ال وإعراهبا؟ ألّن الحركة التي عليها ال تتغير بتغير اإلعراب، ال تستجيب لإلعراب 

، ال تدل وال تعلم باإلعراب، ال ُبدَّ أْن تفهم المعنى وأْن تعرف العوامل هتتأثر ب

 راهبا أغمض من الكلمات المعربة.الداخلة فإع

قوا بينها يف أشياء كثيرة حتى  ق النحويون بين المعربات والمبنيات، فرَّ فلهذا فرَّ

يف المصطلحات، المصطلحات التي ُتستعمل يف المعربات تختلف عن 

 المصطلحات التي ُتستعمل يف المبنيات كما سيأيت.

 :أْن تبين حكمه اإلعرابي  أّن المعرب عندما تريد من األمثلة على ذلك

ه الرفع، ومنصوب إْن كان حكمه النصب، ومجرور إْن كمُ مرفوع إْن كان ُح  :تقول

 كان حكمه الجر، ومجزوم إْن كان حكمه الجزم، هذا يف المعربات خاصة فقط.

إذا كان حكمه الرفع كيف تبين أّن حكمه الرفع؟ تقول: يف محل  والمبنيات

يف محل نصب، وإْن  :مرفوع، وإْن كان حكمه النصب يف إعراهبا: تقول والرفع 

 يف محل جزم. :يف محل جر، وإْن كان حكمه الجزم :كان حكمه الجر

خطأ؛  ؛ فهذاأو جزم ،أو جر ،أو نصب ،يف محل رفع :ولو قلب يف المعربات

 ،منصوب ،مرفوع :ة، ولو قلت يف المبنياتبنيَّ ألّن هذا حكٌم منك عليها بأهنا مَ 

؛ ألنه حكٌم منك عليها بأهنا معربة وهذا خطأ، أيًضا كان خطأً  ؛مجزوم ،مجرور
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 وسيأيت الكالم على المصطلحات.

بين المعربات والمبنيات، قلنا سنميز بينها بالحصر  زَ يِّ مَ فال ُبدَّ من اآلن أْن تُ 

وسنستفيد من الضرورة األولى، الضرورة األولى قسمنا فيها  ،سنحصرها حصًرا

الكلمة إلى حرف وفعل واسم، الحرف عرفنا كيف نميزه عن األسماء واألفعال، 

 .وعرفنا أهم أنواع الحروف، الحروف كلها مبنية ليس فيها شيٌء معرٌب 

بنيٌة على ها مبنية، مبنية على ماذا؟ مبنية على أي حركة؟ مكلَّ  عرفنا أّن الحروَف 

أهل اللغة كل حرف بنته على حركة معينة نحن أحفادهم  هم حركة آخرها، العرب

ه يه على الفتح نبنوْ نَ ما بَ وه على السكون، يبنه على السكون نَ وْ نَ ما بَ فقتدي هبم، نَ 

 .والتََّلقِّيسماع على ال يف أصلها مبنية اللغةفعلى الفتح وهكذا، 

حرف استفهام مبني على  (هل)ن، وحرف جر مبني على السكو (نْ مِ ـ)ف

الواو  "ذهب محمٌد وخالدٌ "حرف تسويف مبني على الفتح،  (سوف)السكون، و

منذ: حرف جر مبني على  "انتظرتك منذ يومين"حرف عطف مبني على الفتح، و

 الضم.

مبني على الكسر، كل حرف  (لتذهب)الالم حرف أمر  "ْب هَ ذْ تَ لِ " وإذا قلب:

 .اهئمبني على حركة آخره، انتهينا من الحروف وعرفنا عالمة بنا

  :ننتقل إلى األفعال 

األفعال يف قسمتها المشهورة التي ذكرناها تنقسم إلى أمٍر وماٍض ومضارع، 

نبدأ بالماضي الفعل الماضي كل األفعال الماضية مبنية، مبنيٌة على ماذا؟ ال ُبدَّ أْن 

تعرف مبنية على ماذا؛ ألّن هذا ستحتاج إليه يف اإلعراب، مبنيٌة على الفتح، الفعل 

 
ٌّ
 على الفتح. الماضي دائًما مبني

والفعل الماضي مفتوح، ويف متن ]النحو الصغير[ قال:  :ومَ رَ  ُج  قال ابنُ 
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 )والفعل الماضي ُيبنى على الفتح الظاهر أو المقدر(
ٌّ
 ، فالفعل الماضي دائًما مبني

كلها  (ذهب وجلس وانطلق واستخرج وكان وليس ونعم وبئسـ)على الفتح ك

يظهر يف ومبنيٌة على الفتح إال أّن هذا يف االعتقاد يكون ظاهًرا يعني يظهر يف النطق 

 السماع، وهذا هو األصل واألكثر كاألمثلة السابقة.

موجودة وقد يكون مقدًرا ما معنى حركة مقدرة؟ حركة مقدرة يعني أهنا حركة 

ها من الظهور هذا معنى عَ نَ ها ومَ رَ تَ اها وَس طَّ يف آخر الكلمة إال أّن هناك مانًعا غَ 

، ومثَّلنا ربما يف الشرح قلنا: هذا القلم موجود يف المسجد، ثم هذا القلم (مقدرة)

موجود أم غير موجود يف المسجد؟ موجود يف المسجد أيًضا، لكن ما الفرق بين 

 حالتيه؟ 

يف  ااألولى موجود ظاهر، ظاهر لماذا؟ هنا ظاهر للعيان ليس ظاهرً يف الحالة 

، ما الذي غطاه ى مستورٌ طًّ غَ ، واآلن هذا موجود مُ ظاهرٌ و موجودٌ  هالسماع لكنَّ 

وسرته ومنعه من الظهور؟ ثوبي، كذلك الحركة، فالفعل الماضي مبني على الفتح 

الظهور، ما معنى تمنع؟ يعني  دائًما إال أّن هناك بعض الموانع قد تمنع الحركة من

 تسرتها وتغطيها.

  النحو فالفعل الماضي ُيبنى على الفتح المقدر يف ثالثة مواضج درسناها يف[

 فال نطيل:  الصغير[

فإنه ُيبنى على  (دعا وسعىـ)ك ؛إذا كان مختوًما باأللف: الموضج األول -

ي أي آخره مبني على الفتح، أ ، فإذا أخذنا دعا دعا هذا فعل ماضٍ رِ دَّ قَ الفتح المُ 

األلف العربية مالزمة للسكون، تعرفون  آخره وهو حرف األلف عليه فتح، إال أنَّ 

 األلف المدية مالزمة للسكون. ، بلة ليست الهمزةيَّ دِّ ي األلف المَ أأّن األلف 

اجتمعت عليه الفتحة التي هي  -وهو األلف هنا-الذي حدث أّن آخر الفعل 
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الزم، الذي حدث أّن السكون المالزم غطى على الفتح سكون المُ حركة البناء وال

 ومنعه من الظهور.

 (دعا)فلهذا نقول يف 
ٌّ
على الفتح المقدر، ما الذي منعه من الظهور  : مبني

االستحالة، شيء  -كما شرحنا-، معنى التعذر رُ ذُّ عَ التَّ  :وغطاه وسرته؟ يقولون

ي مستحيل، ما المستحيل هنا؟ المستحيل تحريك األلف، ما معنى أ رٌ ذِّ عَ تَ مُ 

ي وضع فتحة أو ضمة أو كسرة، األلف ال يمكن أْن تتحرك يف أتحريك األلف؟ 

 العربية؛ ألهنا مالزمٌة للسكون.

إذا اتصلت به واو الجماعة : رِ د  قَ الموضج الثاين لبناء الماضي على الفتح المُ 

طلقوا، وكان كانوا، ذهبوا كلمة أو كلمتان؟ كلمتان: مثل: ذهب ذهبوا، وانطلق ان

وهو ضمير  (واو الجماعة)والكلمة الثانية  (ذهب)الكلمة األولى: الفعل الماضي 

مبني على الفتح ذهب، وواو  اسم، ذهب وواو الجماعة ذهب هذا فعل ماضٍ 

 الجماعة هذا ضمير ساكن.

ال ُبدَّ أْن يتصل هنا بالكلمة التي  ٌل ِص تَّ ما ببعضهما ألّن الضمير هنا مُ هُ لْ اآلن ِص 

ه، فكان القياس المهجور المرتوك الذي هجرته وتركته العرب أْن تنطق الكلمة لَ بْ قَ 

اًل يف قَ ثِ  َب بَّ كما هي، فتقول: ذهب ثم الواو الساكنة ذهبوا، لكن هذا القياس َس 

الثقل بضمة قبل  هذا منة قبلها، فالعرب تخلصت مَّ ها الضَّ بُ ناِس الكالم؛ ألّن الواو يُ 

 فقالت: ذهُبوا. ،الواو

وهو حرف الباء اجتمع عليه حركتان  (ذهَب ُ)ذهُبوا آخر الفعل  فعندما قالب:

نفس المشكلة السابقة، اجتمع عليه حركتان الفتح حركة البناء والضم حركة 

 (الضم)الذي حدث أّن حركة المناسبة ف ، يمكن أْن ننطق حركتينفالالمناسبة، 

 ومنعته من الظهور. ،غطت الفتح
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ر منًعا مبني على الفتح المقدَّ  : فعل ماضٍ (ذهب) (،ذهبوا)فنقول يف اإلعراب 

 من ظهوره حركة المناسبة.

رفع  إذا اتصل به ضميرُ : الموضج الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر -

و نا ، أ(الطالبات ذهبن اليوم)أو نون النسوة  (ذهبُت )عني تاء المتكلم متحرك، نَ 

 هذه ضمائر الرفع المتحركة. (نحن ذهبنا)المتكلمين 

كم كلمة؟ كلمتان: الكلمة األولى ذهب والكلمة  (ُت بْ هَ ذَ )، (ُت بْ هَ ذَ )ننظر يف 

 قِ بْ الثانية تاء المتكلم، كان القياس المهجور المرتوك أْن تُ 
َ
كل كلمة كما  العرُب  ي

 الكالمِ  ا صار يفنذهبُت، ه ، فتقول: ذهب ُت (ُت )هي، فتقول: ذهب ثم تأيت بالتاء 

بسبب اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة، كيف تخلصت العرب من هذا  ٌل قَ ثِ 

 آخر الفعل. الثقل؟ بتسكينِ 

حركة البناء  الذي هو هنا اجتمع عليه شيئان: الفتح (ذهب)آخر الفعل الباء يف 

من اجتماع أربع  شئِ االنَّ  لِ قَ من الثِّ  صِ خلُّ والسكون المجلوب، لماذا ُجلب؟ للتَّ 

قل، قل؟ لدفع الثِّ أو لدفع الثِّ  لِ قَ كات، السكون هنا لماذا أتت به العرب للثِّ رِّ حَ تَ مُ 

 ؟"ذهبُت "ويف اإلعراب ماذا نقول يف 

  (ذهب) نقول:
ٌّ
 :ن ظهوره، يقولوننًعا مِ مَ  رِ دَّ قَ على الفتح المُ  فعٌل ماٍض مبني

ي الثقل الذي نشأ من أالسكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات 

 ذلك.

 الخالصة : 

، انتهينا من الفعل رِ دَّ قَ أّن الفعل الماضي ُيبنى على الفتح الظاهر أو المُ 

 الماضي.

ننتقل إلى النوع الثاين من أنواع الفعل وهو األمر، فعل األمر أفعال األمر كلها 
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 أيًضا مبنية، مبنيٌة على ماذا؟ 

  :ُتبنى على ثالثة أشياء 

 على السكون. -

 وعلى حذف النون. -

 وعلى حذف حرف العلة. -

إذا كان يف مضارعه نون، ُيبنى على حذف حرف  فعل األمر ُيبنى على النون

العلة إذا كان يف مضارعه حرف علة، ُيبنى على السكون فيما سوى ذلك؛ ألّن 

القاعدة عند النحويين والصرفيين يقولون: األصل يف األفعال الفعل الماضي، ومن 

 الفعل الماضي يؤخذ الفعل المضارع، ومن الفعل المضارع يؤخذ األمر.

أخوذ من المضار ع، دائًما األمر يف أي مسألة نحوية أو صرفية ال ُبدَّ أْن فاألمر م

؟ (يذهبون)تنظر فيه إلى مضارعه، فأنت إذا قلت يف المضارع: يذهبون، ما أمر 

اذهبوا المضارع فيه نون تحذف النون يف األمر تقول: اذهبوا، ويذهبان اذهبا، 

 ون؟ اذهبوا.وتذهبين اذهبي، فماذا نقول يف األمر من يذهب

فعل أمر مبني على حذف النون، أين النون التي  تقول: (؛اذهبوا)أعرب 

ي النون التي يف المضارع؛ ألّن األمر مأخوذ من المضارع، وما األمر من أذفت؟ ُح 

، المضارع إذا كان (ارمِ )، ورمى يرمي؟ (اسعَ )، وسعى يسعى؟ (ادعُ )دعا يدعو؟ 

: فعل أمٍر (ادع)يف آخره حرف علة فإّن أمره ُيبنى على حذف حرف العلة، نقول: 

 
ٌّ
  مبني

ٌّ
على  على حذف حرف العلة، ويجوز يف اإلعراب أْن تقول: فعل أمٍر مبني

 الواو.هو حذف الواو؛ ألّن حرف العلة 

َِ ) يف وتقول   :(اق
ٌّ
: فعل علة، اسعَ على حذف الياء أو حرف ال فعل أمٍر مبني

 
ٌّ
على حذف حرف العلة أو األلف، وفعل األمر من ذهب يذهب اذهب،  أمٍر مبني
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وجلس يجلس اجلس، وانطلق ينطلق انطلق، واستخرج يستخرج استخرج، فعل 

 أمر مبني على السكون.

إًذا ففعل األمر ُيبنى على حذف النون إْن كان يف مضارعه نون، وُيبنى على 

كان يف مضارعه حرف علة، وُيبنى على السكون فيما سوى حذف حرف العلة إْن 

 ذلك.

   الكلمات قسمين: مَ س  قَ  ،ا هذا الخااآلن نضج خط 

فقبله ما شرحناه وهي الحروف والماضي واألمر، وبعده ما بقي المضارع 

واألسماء، هذا الخط سنسميه خط اإلعراب هذا خط اإلعراب الذي قلنا يف أول 

لإلعراب ثالثة أركان هذه األركان تعتمد على معرفة الضرورتين المحاضرة إّن 

 وعلى معرفة خط اإلعراب، وسيأيت الكالم عن خط اإلعراب.

اآلن بعد خط اإلعراب يأيت الفعل المضارع واالسم، الفعل المضارع هل هو 

وإنَّما بعضه معرب وبعضه مبني، فاألكثر فيه  ،امعرب أو مبني؟ ليس معرًبا وال مبنيًّ 

 وُيبنى يف حالتين: ،اإلعراب

ي أنه أإذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، نقول: األكثر فيه اإلعراب  -

، "محمٌد لم يذهْب "و ،"محمٌد لن يذهَب "، و"محمٌد يذهب"متغير، تقول: 

 :إال يف حالتينر، تغيِّ مُ  ،تقول: األطفال يلعبون، ولم يلعبوا، ولن يلعبوا

 إذا اتصلت به نون النسوة ُيبنى على السكون. -

 أو اتصلت به نون التوكيد ُيبنى على الفتح. -

ي أنه ثابت الزم، مع نون النسوة يلزم السكون ومع نون أما معنى أنه مبني؟ 

نحو ذلك، الفعل و ،نَ رْ افِ َس يُ  نَ بْ تُ كْ يَ  نَ ْس رُ دْ التوكيد يلزم الفتح، نون النسوة مثل: يَ 

المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يثبت على السكون رفًعا ونصًبا وجزًما ما 
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 يتغير.

، ويف نَ ْس رُ دْ ، ويف الجزم: الطالبات لم يَ نَ ْس رُ دْ الطالبات يَ  يف الرفج تقول:

 ،وإنَّما لزم السكون ،ي أنه لم يتأثر باإلعرابأ، نَ ْس رُ دْ النصب: الطالبات لن يَ 

على السكون، وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد لزم الفتح، تقول:  مبني :فقالوا

تسافر: فعل مضارع اتصلت به نون النسوة سيلزم الفتح  "يا محمد؟ نَّ رَ افِ َس هل تُ "

 تسافَر ثم نون التوكيد تسافرن.

هل ليست من النواصب وال من الجوازم ومع ذلك جاء المضارع مفتوًحا 

، ال قبله ال الناهية وهي جازمة كما تعرفون، تقول: ال تسافرْ ، اجعل نَّ رَ افِ َس تُ 

 ، أيًضا يلزم بالفتح.نَّ رَ افِ َس تُ 

فإنه ُيبنى يلزم السكون إذا  ،إًذا فالمضارع بالفعل معرب متغير إال يف حالتين

 اتصلت به نون النسوة، ويلزم الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد.

 :بقيب األسماء 

مبنية؟ كذلك األسماء ليست معربة وال مبنية األسماء بعضها  األسماء معربة أو

معرب وبعضها مبني، األصل وذكر فيها اإلعراب متغيرة محمٌد محمًدا محمٍد، 

األطفاُل األطفاَل األطفاِل، والمبني منها قليل محصور يف عشرة ودرسناها أيًضا يف 

 ذكرناها يف شرح ]اآلجرومية[. الكنَّ  ،ذكرهاي فلم ومَ رُّ آُج  ابنُ  ]النحو الصغير[، وأما

ال ُبدَّ من حفظها أو على األقل ال ُبدَّ من استظهارها،  فاألسماء المبنية عشرة

ي إذا مرت عليك تعرف أهنا من األسماء المبنية وهي: الضمائر كلها، وأسماء أ

اإلشارة سوى المثنى، واألسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء االستفهام سوى 

، (ويهـ)المختوم ب مُ لَ اء الشرط سوى أي، وأسماء األفعال، والعَ أي، وأسم

واألعداد المركبة سوى اثني عشر، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة، 
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 هذه كلها مبنية. ،هذه عشرة

إعراب  (محمدٌ )سنعرب  "ذهب محمدٌ "ي لو قلت: أمبنية؟  تكون كيف

إعراب المبنيات، مع أّن  (هذا)سنعرب  "ذهب هذا"المعربات، لكن لو قلت: 

فاعل،  "ذهب هذا"يف  (هذا)إعرابه فاعل، وإعراب  "ذهب محمدٌ "يف  (محمدٌ )

سنعربه كالمعربات  (محمدـ)ف ،ي كالهما فاعل ومع ذلك سيختلف إعراهبماأ

 سنعربه كالمبنيات. (هذا)و

قبل قليل قلنا يف المعربات تقول: مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ويف 

، "جاء محمدٌ "يف  (محمدٌ )، فإذا أردت أْن تعرب كذا( يف محلِّ )ل: المبنيات تقو

 فال "جاء هذا"تقول: محمٌد: فاعٌل مرفوٌع وعالمة رفعه الضمة، لكن هذا يف 

  ، هذافاعٌل مرفوع :قولن
ٌّ
على السكون،  خطأ، تقول: فاعٌل يف محل رفٍع مبني

 اختلف اإلعراب.

مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ، فخمسة: فاعل "جاء خمسة رجالٍ "لو قلت: 

، خمسة عشر تقول: فاعل يف محل رفع مبني على فتح "جاء خمسة عشر رجاًل "

، تقول: فاعل يف محل رفع مبني على الكسر "جاء سيبويه"الجزئين، ولو قلت: 

 وهكذا.

  أو مبنيةً  ها معربةً كونُ  تبين لنا أنا الكلمات من حيُث  -يا إخوان-فبذلك 

 تنقسم قسمين: 

، ماذا يشمل؟ الكلمات التي كلها مبنية ليس فيها شيٌء معرٌب : القسم األول -

 .لفظ معرٍب  الحروف والماضي واألمر هذه الثالثة كلها مبنية ليس فيها أيُّ 

هي األقسام التي فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب : والقسم الثاين -

 وبعضها مبني هذا ماذا يشمل؟ يشمل المضارع واألسماء.
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 وال يوجد منهوهو القسم الذي كله معرب : قسم ثالث متصور عقاًل  وهناك -

مبني، هذا قسم متصور يف العقل لكن يف الواقع اللغوي غير موجود؛ ألن األقسام 

 أمر أو بعضها معرب وبعضها مبني أسماء ومضارع. ،ماضٍ  ،إما كلها مبنية حروف

 ووضعنا بينها خطَّ  الثنائيةَ  ةَ فلهذا قسمنا الكالم أو قسمنا الكلمات هذه القسم

 اإلعراب.

  :واآلن ننتقل إلى الكالم على خا اإلعراب 

 -كما رأيتم-، فخط اإلعراب قبله -يا إخوان-خط اإلعراب هو مفتاح النحو 

ي الحروف والماضي واألمر، هذه الكلمات الثالث أالكلمات التي كلها مبنية 

فبها كلها مبنية سأذكر مسألة سريعة إْن شوشت عليكم دعوها وإْن فهمتموها 

هذه الثالثة ألّن جميع ألفاظها وجميع أفرادها مبنية هذه ال تدخلها  ونعمت،

رفع ي ما يقع عليها الأي ال يدخلها رافع وال ناصب وال جار وال جازم، أالعوامل، 

 وال النصب والجر وال الجزم.

ي ليس لها أيعني ال تكون مرفوعة وال منصوبة وال مجرورة وال مجزومة، 

فال وال يقع عليها النصب  ،تكون مرفوعةفال يقع عليها الرفع  فالحكم إعرابي، 

يجب أْن تفهموه أّن هذه والذي يهمنا وكم إعرابي، لها ُح  فليستكون منصوبة 

اإلعراب الحروف والماضي واألمر هذه الثالثة ال تدخلها  الثالثة ما قبل خط

 األحكام اإلعرابية الرفع والنصب والجر والجزم.

ُتسمى أنواع  ،تعرفون األحكام اإلعرابية الرفع والنصب والجر والجزم

هذه األحكام اإلعرابية الرفع والنصب اإلعراب أو الرفع والنصب والجر والجزم، 

 على كل الكلمات يف اللغة العربية أم على بعضها؟والجر والجزم هل تدخل 
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 الكلمات  وهناك ،كلمات تدخلها هناكال، تدخل على بعضها، : الجواب

 تدخلها.

  السؤال الثاين: األحكام اإلعرابية تدخل على أي كلمات  ما الكلمات التي

 تدخلها والكلمات التي ال تدخلها 

يبين ذلك خط اإلعراب، فما قبله ال تدخله األحكام اإلعرابية، ما : الجواب

ي الحروف والماضي واألمر هذه الثالثة ال يمكن أْن يدخلها أقبل خط اإلعراب 

رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم، فإذا قيل لك: ما الحكم اإلعرابي لهذا الحرف أو 

ال وعن حكمه اإلعرابي  فعل األمر؟ أنا أسألكهذا اللهذا الفعل الماضي أو ل

 أسألك عن حركته.

ليس له حكم إعرابي، هذه الثالثة ليس لها حكم إعرابي، وهذا الذي  تقول:

ال محل له من اإلعراب، ما معنى هذه العبارة عند  :بون بقولهمرِ عْ يعرب عنه المُ 

ي ليس له حكٌم إعرابي، متى ُيقال إّن هذه أ؟ (ال محل له من اإلعراب) :المعربين

لكلمة ال محل لها من اإلعراب؟ ما قبل خط اإلعراب، ما معنى ال محل له من ا

 أاإلعراب؟ 
ٌّ
ال رفع وال نصب وال جر وال جزم، كل  ي ليس له حكٌم إعرابي

الحروف ال محل لها من اإلعراب، والماضي ال محل له من اإلعراب، واألمر ال 

 محل له من اإلعراب.

اإلعرابية؟ ما بعد خط اإلعراب، ما بعد  وما الكلمات التي تدخلها األحكام

خط اإلعراب يجب أْن يدخلها حكم إعرابي إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما 

 الجزم على تفصيٍل معروٍف مشهوٍر ُشِرح لكم يف ]النحو الصغير[.

ها الرفع والنصب والجر وال جزم فيها، والمضارع يدخله لُ دُخ فاألسماء يَ 

ي ال ُبدَّ لها من حكم، فلهذا مهما قلت عن أالرفع والنصب والجزم وال جر فيها، 
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أو عن اسٍم ال محل له من اإلعراب فإعرابك خطأ، هذه ال ُبدَّ لها من  ،فعٍل مضارع

 حكم إعرابي.

وعرفنا أّن المضارع بعضه  عرفنا أّن األسماء بعضها معرب وبعضها مبني،

معرب وبعضه مبني، األسماء المعربة والمبنية والمضارع المعرب والمبني كل 

 ذلك ال ُبدَّ أْن يدخله حكم إعرابي؟

ا ال ُبدَّ أْن ا وكل مضارع معرًبا أو مبنيًّ معرًبا كان أو مبنيًّ  ،نعم، كل اسم الجواب:

، محمٌد: فاعل والفاعل "حمدٌ م جاءَ "يدخله حكم إعرابي، أنت إذا قلت اآلن: 

ي أّن الرفع دخل محمد أو ما دخله؟ دخل محمد ومحمد أحكمه اإلعرابي الرفع، 

، ما إعراب هذا؟ هذا: فاعل والفاعل "دخل هذا"هنا اسم معرب، وإذا قلت: 

 ي أّن الرفع دخل هذا وهذا اسم مبني.أحكمه الرفع، 

عربة وتدخل على األسماء إًذا فاألحكام اإلعرابية تدخل على األسماء الم

 المبنية.

ما الفرق بين دخولها على األسماء المعربة واألسماء المبنية؟ هو ما شرحناه  

يف الفرق بين المعربات والمبنيات، وهو أّن األحكام اإلعرابية إذا دخلت على 

األسماء المعربة أثرت يف لفظها، وأما إذا دخلت على األسماء المبنية فإهنا ال تؤثر 

 يبقى لفظها كما هو.و ،يف لفظها

 فيصير؛ ألنه فاعل، دخل عليه ناصب "جاء سيبويه"ويه دخل عليه رافع سيب

، رفع ونصب "سلمت على سيبويه"به،  مفعوال "أحب سيبويه" يف قولنا: سيبويه

إذا دخل عليه  ، يتأثر باإلعراب، لكن المعرب الوالوجر يلزم حالة واحدة 

، يف "حب خالًداأ"، يف النصب فتحة "جاء خالدٌ "اإلعراب يتأثر يف الرفع ضمة 

 ، هذا الفرق بين المعرب وبين المبني."سلمت على خالدٍ "الجر كسرة 
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 "يلعب"ا يف وكذلك المضارع ال ُبدَّ أْن يدخل حكم إعرابي معرًبا كان أو مبنيًّ 

ضمة  "وال تلعب" "ولن يلعَب "محمٌد يلعُب ": هذا فعل مضارع معرب، تقول

 "تلعبن"اب، فإذا اتصل بنون التوكيد وفتحة وكسرة بحسب اإلعراب أثر فيه اإلعر

ي حكمه الجزم دخل أسبقه جازم  "ال تلعبن"يلزم الفتح مع أنه يدخل عليه جازم 

عليه الجزم، ومع ذلك لم يؤثر يف لفظه، وهل تلعبن حكمه الرفع دخل عليه الرفع 

 ومع ذلك لم يؤثر يف لفظه.

معربين كانا أو مبنيين، إال إًذا فاألسماء والمضارع ال ُبدَّ لهما من حكم إعرابي 

أهنما إْن كانا معربين فإّن األحكام اإلعرابية تؤثر يف لفظهما وُيقال حينئٍذ عنهما 

مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإذا دخلت األحكام اإلعرابية على االسم المبني 

والمضارع المبني فإهنا ال تؤثر يف لفظهما أو ُيقال يف إعراهبما يف محل رفع نصب 

 جزم.جر 

ي ال أوأما ما قبل خط اإلعراب فعرفنا أنه أصاًل ما تدخل عليها حكم إعرابي، 

ُيقال مرفوع منصوب مجرور مجزم معها، وال ُيقال يف محل رفع يف محل نصب يف 

محل جر يف محل جزم، كل ذلك ال ُيقال قبل خط اإلعراب وإنَّما ُيقال بعد خط 

 اإلعراب.

  ثم  خر ما نتكلم عليه الكالم على عالمات اإلعراب، وهذا سبِ أيًضا يف

]النحو الصغير[ وكذلك يف ]اآلجرومية[ عالمات اإلعراب قسمناها من قبل 

 تقسمين: 

تقسيمها إلى عالمات إعراب ظاهرة ومقدرة، ظاهرة إْن : التقسيم األول -

تكون مقدرة يف والسماع،  ظهرت يف النطق والسماع، مقدرة إْن لم تظهر يف النطق

 : خمسة مواضع
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 يف االسم المختوم بألف كفتى وعصى ومستشفى. -

ويف االسم المختوم بياء قبلها كسرة وُيسمى المنقوص مثل القاضي  -

 ًرا إال يف النصب يظهر.دَّ قً والمدعي، فيكون اإلعراب عليه مُ 

 .رٌ دَّ قَ عليه مُ وكذلك يف االسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي فاإلعراب  -

ويف المضارع المختوم بألف فاإلعراب يكون عليه مقدًرا إال يف الجزم  -

 فيكون بحذف حرف العلة ظاهر.

ويف المضارع المختوم بواو كيدعو أو بياء كيقضي، فإّن عالمة رفعه الضمة  -

المقدرة، وأما عالمة نصبه فتحة ظاهرة وعالمة جزمه حذف حرف العلة، هذا كله 

 فال نطيل الكالم فيه.ُدِرس 

والتقسيم الثاين لعالمات اإلعراب هو تقسيم عالمات اإلعراب إلى أصلية  -

 وفرعية: 

 الضمة والفتحة والكسرة والسكون للرفع والنصب والجر والجزم.: أصلية -

فهي محصورة يف سبعة أبواب خمسة يف األسماء واثنين يف  وأما الفرعية -

 األفعال المضارعة.

التي فيها عالمات إعراب فرعية األسماء الخمسة ترفع بالواو  فاألسماء

وينصب باأللف وتجر بالياء، وجمع المذكر السالم ترفع بالواو ويجر وينصب 

بالياء، والمثنى فُيرفع باأللف ويجر وينصب بالياء، وجمع المؤنث السالم فيرفع 

 بفتحة ظاهرة أصلية وُيجر بكسرة أصلية وينصب بكسرة فرعية.

 طالب: يرفع بضمة.ال

الشيخ: قلنا يرفع بضمة أصلية هذه عالمة إعراب أصلية، ويجر بكسرة أصلية، 
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 لكن ينصب بكسرة فرعية.

  والباب الخامس االسم الخامس: االسم الممنوع من الصرف فهذا يرفج

بضمة أصلية وينصب بفتحة أصلية، لكن يجر بفتحة فرعية فهذه خمسة أسماء، 

 وأما البابان اللذان من الفعل المضارع فهما: 

 األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون.: األول -

مضارع المعتل اآلخر وعرفنا إعرابه عندما تكلمنا على ال: والباب الثاين -

 اإلعراب المقدر.

فهذا الكالم على عالمة اإلعراب وسبق شرحه من قبل، هذه األمور إذا أتقنتها 

 وعرفتها بإذن اهلل ستعرف أغلب اإلعراب.

من الضوابط أو نقف  ئالنبدأ اآلن بأركان اإلعراب ونطبق عليها ونذكر شي

 السرتاحة ونتمتع هبذا الجو الجميل ونأكل ما تيسر ونشرب، جزاكم اهلل خيًرا.

 إًذا نقف إْن شاء اهلل ونكمل بعد صالة المغرب، وجزاكم اهلل خيًرا.
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 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله

 وأصحابه أجمعين.

  ا فقد وصلنا إلى خا اإلعراب وعرفنا أنه قسم الكلمات إلى ؛ بعدأم 

قسمين، دعونا ننظر إلى ما قبل خا اإلعراب وكيا يعرب، قبل خا اإلعراب 

 الحروف والماضي واألمر هذه الثالثة إعرابها سواء، إلعرابها ثالثة أركان مرعية: 

 : بيان نوعها.الركن األول -

 بنائها.: بيان حركة الركن الثاين -

 : بيان حكمها اإلعرابي وكل هذه األركان درسناها من قبل.الركن الثالث -

 الركن األول بيان نوعها: 

درسنا أنواع الكلمة وكيف نميز بينها درسنا كل ذلك، إذا كانت الكلمة حرًفا  

نقول حرف جر، حرف نصب، حرف تسويف على حسب نوع الحرف، وإذا كانت 

ماٍض، وإذا كانت فعل أمر نقول: فعل أمر، هذا الركن  فعاًل ماضًيا نقول: فعٌل 

 األول.

 الركن الثاين يف إعراهبا بيان حركة بنائها: 

عرفنا على ما ُيبنى المبني، الحروف كلها ُتبنى على حركات أواخرها،  
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الماضي ُيبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، األمر ُيبنى على السكون أو حذف 

 علة، درسنا كل ذلك. النون أو حذف حرف ال

 :والركن الثالث: بيان حكمها اإلعرابي

عرفنا أّن هذه الثالثة ما قبل خط اإلعراب ال يدخلها حكٌم إعرابي ليس لها 

ي ليس أحكٌم إعرابي، ونقول يف بيان حكمها اإلعرابي ال محل له من اإلعراب، 

 لها حكٌم إعرابي.

حرف استفهام نوعها، مبني على السكون  ، فنقول:(هل)فنذا أردنا أند نعرب 

يف  (هل)حركة بنائها، ال محل لها من اإلعراب حكمها اإلعرابي، هذا هو إعراب 

كل اللغة العربية يف القرآن يف الُسنَّة يف النثر يف الشعر قديًما حديًثا، هذا إعراب هل 

ثابت ال  وال نحتاج إلى جملة أصاًل، نحن أعربناها من دون جملة؛ ألّن إعراهبا

 يتغير وال يتأثر بالجملة.

، سوف إعراهبا ثابت يف كل اللغة وال نحتاج إلى جملة؛ (سوف)نريد أْن نعرب 

ألّن إعراهبا ال يتأثر بالجملة إعراهبا حرف تسويف مبني على الفتح ال محل له من 

 اإلعراب.

حرف الجر؟ من حرف جر هذا النوع، مبني على السكون  (نمِ )َمن يعرب 

هذه حركة البناء، ال محل له من اإلعراب، َمن يعرب لنا نعم حرف الجواب؟ 

 حرف جواب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

: حرف (ەئ)، إعراب [100المؤمنون: ] (ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ)

ردٍع وزجر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، هذا إعراب الحروف، لن 

اإلعراب، لم حرف نفٍي حرف نصٍب ونفي مبني على السكون ال محل له من 

 وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.
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وتاء التأنيث: حرف تأنيث مبني على السكون ال  فعل ماضٍ  ذهب: "ذهبب"

 "اذهبن"اذهب: فعل أمر والنون  "اذهبن "محل له من اإلعراب، لو قلت: اذهب

نون توكيد أو نقول حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، لو قلت: 

حرف العطف الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل له  "جاء محمٌد وخالدٌ "

 اإلعراب. من

، أعرب يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من "يا محمدُ " لو قلب:

 اإلعراب، هذا إعراب الحروف إعراب ثابت ما يتغير.

الفعل الماضي لو أردنا أْن نعرب ذهب أو دخل أو خرج أو انطلق أو استخرج 

فعٌل ماٍض، أو كان أو ليس أو نعم أو بئس أو ظن كلها إعراهبا واحد، نبين النوع 

 وحركة البناء مبني على الفتح، ومحل اإلعراب ال محل له من اإلعراب.

 "ليسوا"أو  "انطلقوا"أو  "جلسوا"أو  "كانوا"أو  "ذهبوا"لو أردنا أْن نعرب 

 "ذهبت "مبني على الفتح المقدر ال محل له من اإلعراب، كلها نقول فعل ماضٍ 

على الفتح المقدر ال محل له من نقول: فعٌل ماٍض مبني  "لست"أو  "كنت"أو 

 اإلعراب.

أعرب اذهب أو اجلس أو اسكن استغفر فعل أمٍر مبني على السكون ال محل 

له من اإلعراب، ادخلوا أو اذهبوا أو اسمعوا أو آمنوا فعل أمر مبني على حذف 

 النون ال محل له من اإلعراب.

، "الحقاهِد إلى "أو  "اقِض بالحق"أو  [125]النحل:  (ہ ہ ہ ہ)

نقول: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ال محل له من اإلعراب، هذه 

إعرابات ثابتة ما تتغير يف الحروف والماضي واألمر، انتهينا مما قبل خط اإلعراب 

 وليس فيها كالٌم أكثر من ذلك، هذا كل ما ُيقال فيها.
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لنحو فلهذا ال يتعرض النحويون لها بعد ذلك هذا آخر عهدي هبا، وكل ا

الباقي هو لما بعد خط اإلعراب األفعال المضارعة واألسماء هذا الذي يحتاج 

 إعرابه إلى تأمل.

  اتفضل -يا إخوان-هل هناك سؤال ، 

مبني على الضم، على  فعل ماضٍ  وا(ذهب)هل يصح أن نقول إعراب الطالب: 

 أساس أن الضم يناسب.....

نعم، هذا شرحناه يف ]النحو الصغير[ قلنا النحويون يرون أّن الفعل  الشيخ:

الماضي مبني على الفتح دائًما الظاهر أو المقدر وهذا هو الصحيح، بعض كتب 

النحو التعليمي من باب التسهيل ال من باب العلم من باب التسهيل يقولون لكل 

وعلى  (ذهبوا)الضم يف  وعلى (ذهَب )طالب إّن الفعل الماضي مبني على الفتح يف 

 أسهل فقط ليس أنه قول علمي أو صحيح. (ُت بْ هَ ذَ )السكون يف 

لكن الذي أراه أنك تقول مبني على الفتح أسهل، فيعرف الطالب المسألة على 

صواهبا منذ البداية سهلة ليست صعبة، انتهينا هذا ما يتعلَّق باإلعراب السهل، 

اإلعراب المنضبط إعراب األفعال  انتهينا من اإلعراب السهل سننتقل إلى

 المضارعة واألسماء.

  األسماء واألفعال المضارعة أيًضا إلعرابها ثالثة أركان، إذا أردت أند

 تعربها األسماء واألفعال المضارعة لها ثالثة أركان مرعية ال ُبد  أند تراعيها: 

 مضارع.أما الفعل المضارع فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، فتقول: فعٌل  -

وأما االسم فتبدأ إعرابه ببيان موقعه يف الجملة، الفعل المضارع تبدأ إعرابه  -

ببيان نوعه، مثل الحروف والماضي واألمر، المضارع إذا أردت أْن تبدأ إعرابه 

فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، ماذا تقول؟ فعٌل ماٍض، إذا قلت يف إعرابه غير فعل مضارع 
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 فإعرابك خطأ.

محمٌد:  "محمٌد يذهب"؟ فعٌل مضارع، "يذهب محمدٌ "ذهب يف ما إعراب ي

خرب خطأ، فعل مضارع تبدأ  :مبتدأ، ويذهب: فعل مضارع ما تقول خرب لو قلت

إعرابك بقولك فعٌل مضارع، وعرفتم أّن كل فعل ال ُبدَّ له من فاعل فإْن ظهر وإال 

هو، والجملة  فهو ضميٌر مسترت، فيذهب فعل مضارع وفاعله ضميٌر مسترت تقديره

 من الفعل والفاعل المسترت خرب المبتدأ.

ي الجملة، فال يصح أْن تقول يف أيعني أّن الخرب ليس يذهب بل يذهب هو 

 يذهب أنه خرب.

، كان: ترفع اسمها وتنصب خربها فمحمٌد: "كان محمٌد يلعب" لو قلب:

رفعه  اسمها مرفوع، ويلعب: ما تقول خرب كان تقول فعل مضارع مرفوع وعالمة

الضمة، والفاعل مسترت تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خرب كان يف محل 

محمًدا: مفعول  "ظننت محمًدا يلعب"وكذلك  "إّن محمًدا يلعب"نصب، ومثله 

تقول فعل مضارع، ثم الفعل والفاعل يف  به أول ويلعب: ما تقول مفعول به ثانٍ 

 محل المفعول الثاين وهكذا.

المضارع ال تبدأ إعرابه إال بقولك فعل مضارع، فلهذا نقول إًذا فالفعل 

، فتقول: َمن: "َمن يجتهد ينجح"األفضل عندما تعرب يف أسلوب الشرط فتقول: 

أداة شرط، ويجتهد تقول: فعل مضارع مجزوم بَمن وهو فعل الشرط، وينجح 

 تقول: فعل مضارع مجزوم بَمن وهو جواب الشرط، هذا األفضل.

يجتهد: فعل الشرط مجزوم بَمن،  "َمن يجتهد ينجح" ت وقلب:لكن لو تجول

وينجح: جواب الشرط مجزوم بَمن؛ هذا من التساهل الذي يقبل ألنه معروف أّن 

فعل الشرط يكون فعل مضارع، لكن لو التزمت بالقاعدة فبدأت بقولك فعٌل 
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 مضارع لكان أفضل يفضل القاعدة.

نوعه، واالسم إذا أردت أْن تبدأ إعرابه ال هذا الفعل المضارع نبدأ إعرابه ببيان 

تقول: محمٌد علم مع أنه  "جاء محمدٌ "تبدأ إعرابه ببيان نوعه، ال تقول يف إعراب: 

علم، لكن يف اإلعراب ال تبدأ إعراب االسم ببيان نوعه، وإنَّما تبدأ إعرابه ببيان 

تالف موقعه موقعه يف الجملة، االسم له وظائف مختلفة هذه الوظائف تختلف باخ

 يف الجملة.

ي المعنى الذي يدل أاالسم كلما وقع يف موقع يف الجملة فإّن وظيفته النحوية 

عليه المعنى النحوي ليس المعنى اللغوي، معناه النحوي يختلف باختالف موقعه 

يف الجملة، فمحمد محمد علم يدل على إنسان ذكر هذا المعنى اللغوي، ال، لكن 

ي على الذي أفهنا َدَل على المكرم،  "كرم محمٌد األستاذأ"عندما تضع محمد يف 

 فعل اإلكرام، واالسم إذا دل على َمن فعل الفعل فاعل.

هو نفسه محمد لكن تغير موقعه يف الجملة هنا،  "أكرم أخي محمًدا" لو قلب:

ي على َمن وقع عليه الفعل تغيرت وظيفته النحوية هنا، أفوقع دااًل على الُمكرم 

المعنى الذي يدل عليه المعنى النحوي، فتنظر لهذا المعنى النحوي ي تغير أ

 المعنى الذي يدل عليه االسم باختالف مواقعه يف الجملة.

اسم أو فعل؟ اسم، تقول: خائٌف الخائف هذا اسم، إذا  "خائف"يعني كلمة 

هدأت "وقع دااًل على َمن فعل المجيء صار فاعل،  "جاء الخائف"قلت: 

جاء محمٌد "دااًل على َمن وقعت التهدئة عليه مفعول به، لو قلت: وقع  "الخائَف 

خائف هنا اسم لكن دلت على ماذا؟ ما دلت على الجائي وال دلت على  "خائًفا

 َمن وقع الفعل عليه، ال دلت على هيئة محمد وحالة محمد وقت المجيء حال.

ت: هو االسم المنصوب الذي يدل على الهيئة والحالة، لو قل: الحال
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أين وقع االسم هنا؟ وقع يف ابتداء الجملة فنقول مبتدأ وهكذا،  "الخائف جاء"

االسم تختلف وظائفه النحوية المعنى الذي يدل عليه باختالف موقعه يف الجملة، 

ي الوظيفة النحوية التي أالمطلوب منك يف اإلعراب أْن تبين موقعه يف الجملة 

ف هذه المواقع باختالف هذه المعاين أداها عندما وقع يف هذا الموقع باختال

النحوية يختلف لفظ العرب له مرة يرفعونه ومرة ينصبونه ومرة يجرونه بناًء على 

 اختالف هذه الوظائف النحوية المواقع.

إذا أردنا أْن نبدأ إعراب االسم فنبدأ إعرابه ببيان موقعه يف الجملة، ال نبين 

ببيان نوعه نقول اسم إال يف موضع واحد  نوعه إال يف موضع واحد، ال نبدأ إعرابه

تقول: محمد: اسم  "سلمت على محمدٍ "إذا سبق بحرف جر، إذا سبق بحرف جر 

مجرور تبدأ بقولك اسم، اسم كان هذا مثل المبتدأ ليس اسم ما تقول اسم إعرابه 

اسم كان وليس اسم، هذا الركن األول يف المضارع تبين نوعه ويف االسم تبين 

 الجملة.موقعه يف 

الركن الثاين والثالث، الركن الثاين والثالث يف إعراب األسماء والمضارع 

فالركن الثاين والثالث سنميز بين المعربات والمبنيات من األسماء والمضارع، 

فالمعربات نبين حكمها اإلعرابي وعالمة إعراهبا، المعرب من المضارع 

ّن الحركات التي عليها ي أأوالمعرب من األسماء هذه معربات، إذا كانت معربات 

 حركات بناء أم عالمات إعراب؟ عالمات إعراب.

إًذا نبين حكمها اإلعرابي ال ُبدَّ لها من حكم إعرابي ونبين عالمة إعراهبا، 

فنقول: مرفوٌع وعالمة رفعه كذا أو منصوٌب وعالمة نصبه كذا أو مجروٌر وعالمة 

 ربات.جره كذا أو مجزوٌم وعالمة جزمه كذا، هذا يف المع

والمبني من األسماء والفعل المضارع نبين حكمه اإلعرابي وحركة بنائه، ال 

ُبدَّ من حكم إعرابي لألسماء والمضارع وحركة البناء؛ ألهنا مبنيات نبين حكمها 
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ٌّ
  اإلعرابي وحركة البناء فنقول: يف محل رفٍع مبني

ٌّ
 على كذا، يف محل نصب مبني

 
ٌّ
 على ك على كذا، يف محل جر مبني

ٌّ
 على كذا. ذا، يف محل جزم مبني

مبني على  ، فجاء: فعل ماضٍ "جاء الطالب" فنذا أردت أند تعرب قولك:

جاء "الفتح ال محل له من اإلعراب، والطالب: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، 

 "أكرمُت خالًدا"هؤالِء: فاعل يف محل رفٍع مبني على الكسر، تقول:  "هؤالءِ 

: مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه "خالًدا"ألنه المكرم، إعراب خالًدا: مفعول به 

 الفتحة.

  سيبويه: "أكرمب سيبويه"
ٌّ
على الكسر،  مفعوٌل به يف محل نصب مبني

 "أكرمت خمسة عشر طالًبا"
ٌّ
على  ، خمسة عشر: مفعوٌل به يف محل نصب مبني

ة نصبه الفتحة، ، مئة: مفعوٌل به منصوب وعالم"طالٍب  مئةَ  ُت مْ أكرَ "فتح الجزئين، 

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. "سلمت على األستاذ"و

اسم يف محل جر مبني على السكون،  ، الذي:"سملب على الذي بجوارك" 

سلمت على خمسة "اسم يف محل جر مبني على الفتح، و "سلمت على الذين"و

الكاف اسم يف  "سلمت عليك"اسم يف محل جر مبني على فتح الجزئين،  "عشر

 محل جر مبني على الفتح.

إًذا فنفرق هنا بين المعربات والمبنيات، فالمعرب مرفوع منصوب مجرور 

 مجزوم والمبني يف محل رفع يف محل نصب يف محل جر يف محل جزم.

هذا ما يتعلَّق بذكر وبيان األركان، هناك أركان مرعية للمعرب المطلوب أْن  

لتعلم ال ُبدَّ أْن تشرح هذه األركان وتأيت هبا تستويف هذه األركان خاصًة يف التعليم وا

كاملة، أما لو كنت تعرب لنفسك أو مثاًل مع زمالء يعرفون هذه األركان وأردتم أْن 

 تتخففوا من بعضها من األشياء المعروفة والمتفق عليها والمكرورة فهذا أمر آخر.
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ي مثاًل معروف لكن هذه األركان ال يكون اإلعراب كاماًل إال باستيفائها، يعن

عند الجميع والصغار والكبار أّن الحروف والماضي واألمر ليس لها محل من 

مبني على الفتح، من حرف جر  اإلعراب، فلهذا يتخفف نقول: جاء فعل ماضٍ 

 مبني على السكون؛ ألنه معروف أنه ال محل لها من اإلعراب.

ال محل لها من  ثم جاء جيٌل بعد ذلك ال يعرف أّن الحروف والماضي واألمر

كيف الحروف ما لها محل من يقول: و كل،اإلعراب، فصار بعضهم يستش

 اإلعراب، والماضي ما له محل من اإلعراب؟ نقول: نعم.

 أنك إذا أردت اإلعراب كاماًل تستويف هذه األركان، لكن مع : فالخالصة

ذا أمر أو تخففت من بعضها من المتفق عليه فهكنت على عجلة زمالئك مثاًل أو 

 آخر، وأيًضا ال يجب الرتتيب بينها يجوز أْن تقدم بعضها على بعض.

فاعل مبني على الكسر يف  أند تقول يف هؤالء: "جاء هؤالء"يعني لك مثاًل يف 

محل رفع، أو تقول: هؤالء فاعل يف محل رفٍع مبني على الكسر، أو تقول: هؤالء 

 
ٌّ
 على الكسر فاعٌل يف محل رفع، أو تقول  مبني

ٌّ
على الكسر يف محل  يف هؤالء: مبني

رفٍع فاعٌل ونحو ذلك المطلوب أْن تستويف هذه األركان، هذا ما يتعلَّق ببيان 

 األركان.

اآلن نذكر بعض ما يتعلَّق باإلعراب وضوابطه وتنبيهات تتعلق به، ذكرنا من 

قبل أّن هناك فرًقا بين مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني، النحويون 

المعربات بمصطلحات ويخصون المبنيات بمصطلحات، هي غالًبا يخصون 

 معروفة ومستعملة على الصواب لكن ننبه عليها وننص عليها.

فمن المصطلحات التي يفرقون فيها بين المعربات والمبنيات ما ذكرناه من 

المصطلحات التي تبين الحكم اإلعرابي، فالمعربات يبينون حكمها اإلعرابي 



 e 

g h 
f  153 

 إلعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطهحماضرة: ا

منصوب مجرور مجزوم، والمبنيات يبينون حكمها اإلعرابي  بقولهم: مرفوع

ليست حركة البناء، يبينون حكمها اإلعرابي بقولهم: يف محل رفع، يف محل نصب، 

 يف محل جر، يف محل جزم.

هو اللفظ القليل الدال على  -كما تعرفون-عندما نقول مصطلح فالمصطلح 

ما نقوله يف كل مرة نصطلح على أننا المعنى الكثير، يف معاين كثيرة كالم كثير بدل 

إذا قلنا هذه الكلمة أو هذه العبارة فنريد هبا هذا المعنى الكثير الكالم الكثير، هذا 

 هو االصطالح.

مرفوع يدل على أّن الحكم  فمرفوع مصطلح يدل على ماذا  إذا قلب:

  من أني بدالأاإلعرابي هو الرفع، وأّن الكلمة من حيث البناء واإلعراب معربة، 

محمد: فاعل حكمه الرفع وهو معرب، تحذف حكمه الرفع  "جاء محمدٌ "تقول: 

ي حكمه الرفع والكلمة معربة، وقولهم: يف أوهو معرب تقول مرفوع، مرفوع 

محل رفع، يدل على أّن الحكم اإلعرابي هو الرفع وأّن الكلمة من حيث البناء 

 واإلعراب مبنية، نختصر ذلك ونقول يف محل رفع.

لماذا قالوا يف المبني يف محل رفع وقالوا يف المعرب مرفوع؟ لما شرحناه من 

الفرق بين المعربات والمبنيات، اآلن األحكام اإلعرابية إذا دخلت على المعربات 

فإهنا تدخل عليها وتؤثر يف لفظها، وإذا دخلت على المبنيات فإهنا تدخل عليها وال 

 تؤثر يف لفظها.

؟ (جاء) ماذا يأيت بعد (،جاء)ل يتضح المقال، لو أخذنا نأخذ مثااًل بالمثا

ي المحل الموضع أللفاعل والفاعل حكمه الرفع،  المحل الذي بعدها محلٌّ 

المكان الذي بعد جاء محل رفع، هذا المحل هل يقع فيه االسم المبني؟ نعم، جاء 

 هذا، هل يقع فيه االسم المعرب؟ نعم، جاء محمد.
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حكمه الرفع؟ يقع يف محل رفع  ي يف محلٍّ أرفٍع  إًذا محمد يقع يف محل

 ي يقع يف محلٍّ أوالمبني يقع يف محل رفع؟ يقع، إًذا كالهما يقع يف محل رفع 

حكمه الرفع، واألقرب الكلمات أقرب المصطلحات للمعاين اللغوية هي 

 ي محل حكمه الرفع.أمصطلحات النحويين والصرفيين، نقول: محل رفع 

حكمه الرفع، الفرق  ي محلٍّ أإًذا فالمعرب والمبني كالهما يقع يف محل رفع، 

ي يقع هو يف المحل نعم لكن ما يتأثر لفظه، أفقط،  رفعٍ  أّن المبني يقع يف محلِّ 

والمعرب يقع يف محل رفع ويتجاوز ذلك إلى أّن لفظه يتأثر هبذا المحل ويقبل 

 عالمة إعرابه وهو الضمة يف الرفع.

 اي محله محل رفٍع، ولفظه ليس مرفوعً أذلك أّن المبني مرفوع المحل معنى 

ي قبل األثر، أي لم يقبل أثر الرفع، والمعرب محله محل رفع ولفظه مرفوع أ

 فالمعرب مرفوع المحل واللفظ، والمبني مرفوع المحل فقط دون المبني.

قوا بينهما فقالوا المعرب مرفوع  فظ، والمبني ي مرفوع المحل واللأفلهذا فرَّ

ي وقع يف محل الرفع ولم يتأثر لفظه يف أقال مبني ال، المبني يف محل رفٍع فقط، 

 محل رفع فقط، ثم اختصر وقل يف محل رفع.

يف أسماء  وأيًضا هنا فرقق  خر يف المصطلحات بين المعربات والمبنيات: 

، الحركات الحركات التي على المعربات يسموهنا ضمٌة فتحٌة كسرٌة وسكون

والحركات التي على المبنيات يسموهنا ضٌم فتٌح كسٌر وسكون، وهذا مستعملة 

 الخطأ فيها قليل.

محمٌد: فاعل وعالمة رفعه الضمة ما نقول الضم؛ ألّن  "جاء محمدٌ " محمدٌ 

عالمة الرفع هذه عالمة إعراب على معرب نقول الضمة، لكن لو قلنا مثاًل: منذ 

قول مبني على الضمة مبني على الضم؛ ألّن هذا حرف جر مبني على الضم ما ن
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 الحركة هنا حركة بناء، حركات البناء من دون تاء تأنيث ضٌم فتٌح كسٌر.

الحركة التي على خالًدا فتحة نقول: منصوب  "أكرمت خالًدا" لو قلنا مثاًل:

وعالمة نصبه الفتحة، لكن الذين ما الحركة التي على الذين؟ فتٌح نقول مبني على 

كسرٌة، وأما سيبويه كسٌر وأما  "سلمت على محمدٍ "وكذلك يف الجر  الفتح

 "ال تلعب"السكون فهو متفق يف البناء من مبني على السكون ويف اإلعراب 

 مجزوم وعالمة جزمه السكون.

فأخربوين عن سيبويه هل هو اسٌم مجرور  -بارك اهلل فيكم-فإذا فهمتم ذلك 

همنا ذلك أنا ما أسألكم عن ذلك، أنا أم اسٌم مكسور؟ هو مبني على الكسر ف

أخيركم بين األمرين نقول مجرور أو نقول مكسور؟ نقول مكسور؛ ألّن مكسور 

مأخوذ من الكسر، وأما مجرور فهذا مصطلح عرفنا أنه ال يطلق إال على المعرب 

 إذا كان حكمه الجر.

نقول خالًدا منصوب لكن ما  "أكرمت خالًدا"الذين هذا مفتوح، و ولو قلنا:

ي مبني على الفتح مكسور مبني على الكسر، منذ هذا أمفتوح، ال، مفتوح 

مضموم، هذه مصطلحات مستعملة خاصًة يف الكتب المتقدمة حتى يف الكتب غير 

النحوية اللغوية يف التفاسير يف كتب الحديث شرح الحديث يف كتب التفسير كثير 

ا.  جدًّ

جاءت كلمة مثاًل مبنية على الكسر الذين يقول هذا اسٌم مفتوح، ولو  يقول:

 
ٌّ
  يقول هذا مكسور، فتفهم أنه يريد أْن يقول مبني

ٌّ
على الكسر، هذه  على الفتح مبني

 من أهم المصطلحات التي يفرقون هبا بين المعربات والمبنيات.

يا -نذكر اآلن شيًئا من ضوابط اإلعراب من الضوابط ضوابط اإلعراب 

ي بعضها مفيد ألكنها مختلفة ومتفاوتة يف الفائدة، حقيقًة ليست قليلة و -إخوان
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ا وهناك ضوابط ليست  ا؛ ألنه يضبط كلماٍت وأساليب كثيرة فهذه مهمة جدًّ جدًّ

مهمة؛ ألهنا تضبط أشياء معينة أو أساليب غير مشهورة هذه يمكن أْن ننظر إليها 

 فيما بعد.

  كالًما كثيًرا، فأنب تحرص على الضوابا المشهورة المهمة التي تضبا

 مثاًل األسماء تنقسم قسمين: ف كلما ضبا شيًئا كثيًرا تفر ب لما سواه وهكذا،

 االسم إما ضمير الضمائر. -

 ي ليس بضمير هذه األسماء.أأو اسم ظاهر  -

الضمائر إعراهبا منضبط لها قاعدة العرب هي التي وضعتها والتزمت هبا 

ذا ضبطها وتمرنت عليها فمعنى ذلك أنك وسنعرفها إْن شاء اهلل نتكلم عليها، فإ

ا يف الكالم ال تخلو صفحة بل  ضبط إعراب نصف األسماء، الضمائر كثيرة جدًّ

ا.  وجه يف المصحف من عدد منها، فإذا ضبط إعراهبا فقد ضبط إعراًبا كثيًرا جدًّ

قاعدة واحدة تضبطها لك آالف المواضع يف القرآن، يعني فقط مثاًل الفاعل 

اًل هناك ضابط يضبط نصف باب الفاعل نصف باب الفاعل مضبوط الفاعل مث

ا  ضبط ال يقبل التغير، يبقى النصف الثاين تأمل فيه، يعني يف ضوابط مهمة جدًّ

ا، ويف ضوابط ال تضبط كلمات قليلة وأساليب قليلة.  تضبط أشياء كثيرة جدًّ

ا وتنتهي فنحن سنذكر ما تيسر من هذه الضوابط لعلك هتتم هبا وتتمرن عليه

منها بعد أْن تتقنها، ثم تتفرغ وتسأل وتبحث عن ضوابط أخرى، من ضوابط 

اإلعراب مثاًل: إعراب الفعل المضارع منضبط؛ ألّن القاعدة يف إعراب الفعل 

المضارع تقول: الفعل المضارع ينتصب يف عشرة مواضع ويجزم يف خمسة 

اب جميع األفعال مواضع ويرفع فيما سوى ذلك، هذا الضابط سيضبط لك إعر

 المضارعة.
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فينصب يف عشرة مواضع إذا وقع بعد حرف من الحروف التي ينتصب 

المضارع بعدها وهي: َأْن بفتح الهمزة وسكون النون َأْن ولن وكي وإًذا والم 

التعليل والم الجحود وحتى وقبل الفاء السببية وواو المعية، وأو التي بمعنى إلى 

ية وواو المعية وهذه شرحناها يف ]النحو الصغير[ ذكرناها أْن أو إال أْن وفاء السبب

 بأمثلتها وشرحناها يف ]النحو الصغير[.

وُيجزم يف خمسة مواضع إذا سبق بلم أو لما أو ال النهاية أو الم األمر أو 

أدوات الشرط الجازمة، فإْن خرج عن هذه المواضع الخمسة عشر فإّن حكمه 

كان محمٌد "أو  "محمٌد يذهُب "أو  "محمدٌ يذهب "الرفع، فأنت إذا قلت: 

، يذهب: فعل مضارع "ظننت محمًدا يذهب"أو  "أّن محمٌد يذهب"أو  "يذهب

 مرفوع؛ ألنه يف كل هذه المواضع لم يسبق بناصب وال بجازم.

جئت كي "، هذا نصب مسبوق بأْن، "ال ُبدَّ أْن يذهب محمدٌ " إند قلب:

هذا ينتصب  "حتى أعطيك ما سألت انتظر"هذا ينتصب مسبوق بكي،  "أسألك

هذا  "ال تلعب يف المسجد"هذا مجزوم مسبوق بلم،  "لم أنتهي بعد"بعد حتى، 

 مجزوم وهكذا.

فالمضارع له ضابط سهل، فينتصب يف المواضع العشرة ويجزم يف المواضع 

 الخمسة وما سوى ذلك يكون مرفوًعا.

، ما جاء فعل [2-1]البقرة:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻ  ٱ ٻ)

، هذا فعل مضارع يؤمنون سبق بالذين، الذين [3]البقرة:  (ڀ ٺ)مضارع، 

ڀ )ليس من مواضع النصب وال مواضع الجزم، إًذا هي فعل مضارع مرفوع، 

 هذا مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون. :[3]البقرة: (ٺ

، كل المضارعات مرفوعة لم [3]البقرة:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)  
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ٺ ٺ ٺ )، [3]الزمر:  (ڳ ڳ ڳ ڱ)تسبق بناصب وال بجازم، 

، أفعال مضارعة ليست يف مواضع النصب وال [9]اإلسراء:  (ٿ ٿ ٿ ٿ

 الجزم إًذا فحكمها الرفع، الفعل المضارع كله انتهينا منه بضابطه.

 الطالب: الجر؟

 قلنا الجر ال يدخل على المضارع الجر هذا خاص باألسماء. الشيخ:

 جواب الطلب.... الطالب:

جواب الطلب هذا يكون يف ]النحو الكبير[ إْن شاء اهلل، والجمهور  الشيخ:

 يعيدونه إلى الشرط أصاًل يجعلونه شرًطا.

لماذا مرفوع؟ لم يسبق  (ۓ)، [1]الفلِ:  (ٿ ٿ ٹ ٹ)

ڃ )، [5]الن اس:  (ک ک گ گ گ)بناصب وال بجازم، 

چ ): مسبوق بلن نصب، (ڃ)، [80]يوسا:  (ڃ چ چ چ چ ڇ

 : مسبوق بنصب.(چ

: (ڄ ڃ)و (ڌ)، [148]البقرة:  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 هذا فعل شرط وجواب شرط مسبوقان بالشرط الشرط يجزم فعلين وهكذا.

يف األسماء المبنية العشرة من األسماء  -يا إخوان-ننتقل إلى ضابٍط آخر ذكرنا 

المبنية العشرة أسماء األفعال وشرحناها يف ]النحو الصغير[ هي أسماٌء سماعية 

لفظها لفظ األسماء؛ ألنه يقبل شيًئا من عالمات األسماء المميزة لكن معناها معنى 

معنى انكفف، أو هيهات بمعنى بعد، أو آمين الفعل مثل صه بمعنى اسكت، أو مه ب

بمعنى استجب، أو أف بمعنى اتضجر ونحو ذلك، ما إعراهبا؟ نوعها اسم فعل 

أمر، االسم إذا أردت أْن تبدأ إعرابه ال تبدأ إعرابه ببيان نوعه، يعني إذا قلت اسم 
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 فعل أمر كالم صحيح لكن ليس إعراًبا.

كنك ما أعربت، اإلعراب أْن تبين ولو ذكرت ذلك يف اإلعراب ليس خطًأ ل

   ؟[23]اإلسراء: (ہ ہ ہ ھ)موقعه يف الجملة، لو قال لك قائل: ما إعراب 

تقول: أواًل أنا عرفت أنه اسم، وعرفنا أنه مبني، وعرفنا أنه ال بد أْن يدخله 

حكم إعرابي ألنه اسم هذه كلها مقدمات، لكن هذا من اإلعراب المشكل ال ُبدَّ أْن 

أكثر من ذلك، أسماء األفعال أكثر النحويين يعربوهنا مفعواًل مطلًقا؛ ألّن تعرف 

صه بمعنى اسكت سكوًتا، وأٍف بمعنى اتضجر تضجًرا، وآمين بمعنى استجب 

 استجابًة، وهذا المفعول المطلق مصدر منصوب بعد فعله.

 ؟[23]اإلسراء: (ہ ہ ہ ھ)فإذا عرفت ذلك ثم قيل لك: أعرب 

: عرفنا أنه مفعول مطلق، والمفعول (ھ)اب سهاًل اآلن تقول: صار اإلعر

ا قلنا يف محل المطلق حكمه النصب فإْن كان معرًبا قلنا منصوب وإْن كان مبنيًّ 

نصب، وعرفنا أّن األسماء أسماء األفعال مبنية، يعني نقول مفعوٌل مطلق يف محل 

 نصٍب مبني على الكسر.

ول لك متخصص يف اللغة العربية، أعرب آمين بعد الصالة، لو جاءك واحد يق

أنت مسلم تقرأ الفاتحة يف اليوم سبعة عشر مرة على األقل يف الصلوات وكلما 

يف الصالة قلت: آمين، ما إعراب آمين؟ تقل:  [7]الفاتحة:  (ڄ ڄ)قلت: 

 آمين هذا مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني على الفتح.

مرك آصه، فقال لي: أعرب صه، تقول:  ولو ألعجك مزعج فقلب له:

بالسكوت وتقول أعرب  تقول: صه مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني على 

 السكون وهكذا.
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  :وهناك يف المسألة قوالن  خران 

 بعض النحويين قالوا إهنا مبتدأ والمرفوع بعدها سد مسد الخرب. -

اإلعراب؛ ألهنا جاءت وبعض النحويين قالوا إهنا أسماء ال محل لها من  -

 بمعنى أفعال األمر وأفعال األمر ال محل لها من اإلعراب.

الذي يهمنا اآلن ويكفينا أْن نعرف القول المشهور أّن أسماء األفعال إعراهبا يف 

المشهور أهنا مفاعيل مطلقة، هذه فائدة اآلن ضبطناها كلما جاءك مفعول مطلق 

أى الحسن أو الحسين قد أخذا ر --يقول: جاء يف الحديث أّن النبي 

: عرفنا أهنا «ِكْخ كِْخ »، أعرب «ِكْخ ِكْخ »تمرًة من تمر الصدقة، فماذا قال له؟ قال: 

 فعل أمر بمعنى أترك أو دع أو نحو ذلك.

اإلعراب فالمفعول المطلق بمعنى أترك ترًكا أو انزجر انزجاًرا أو نحو ذلك 

 مبني على السكون يف محل نصب.

 نقول: 

 السااااالمى ثااااام واًهاااااا واهااااا اواًهااااا

 

 هااااااي المنااااااى لااااااو أننااااااا نلناهااااااا 

 
: هذا مفعول مطلق يف محل نصب مبني على الفتح، انتهينا من "اواهً "أعرب 

 إعراب أسماء األفعال.

ننتقل إلى ضابٍط آخر أسماء األفعال سماعية وهي كثيرة لكن هذه أهمها، 

 ننتقل إلى أسماء االستفهام ما إعراب أسماء االستفهام.

أسلوب له أدوات فكل أدواته أسماء إال هل والهمزة  -كما عرفنا-االستفهام 

حرفان، إًذا هل والهمزة يعربان إعراب الحروف، نقول يف إعراب هل: حرف 

استفهام مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، ويف إعراب الهمزة: حرف 

 بت.استفهام مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، إعراب ثا
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ما "أو ما  "من يف البيت؟" "من أبوك؟"وأما بقية أسماء االستفهام مثل من 

إلى آخره هذه  "كم مالك؟" "أين تسكن؟" "متى تسافر؟"أو متى  "اسمك؟

-أسماء استفهام كيف ُتعرب؟ هذه أسماء إًذا ستعرب إعراب األسماء، واألسماء 

يف الجملة؛ ألّن وظيفتها تختلف إذا أردت أْن تبين إعراهبا تبين موقعها  -كما عرفنا

 باختالف موقعها يف الجملة.

وإلعراهبا ضابط وهو أّن أسماء االستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها يف جواهبا، 

هي اآلن استفهام تحتاج إلى جواب، فإذا جاءك استفهام أجبه إجابًة كاملة على 

 ب.مقتضاه، ثم أعرب اسم االستفهام بإعراب ما يقابله يف الجوا

 "من يف البيت؟"تعود دائًما مع محمد  "من يف البيت؟" فأنب إذا قلب مثاًل: 

، محمٌد: مبتدأ، ويف البيت: طبًعا شبه جملة "محمٌد يف البيت"ستجيب فتقول: 

خرب، يف البيت يف الجواب ماذا تقابل من السؤال من أو يف البيت؟ طبًعا تقابل نفسها 

ابل يف البيت، ما الذي يقابل من يعني المسؤول يعني تقابل يف البيت، يف البيت تق

عنها المجهول الذي عرفناه يف الجواب؟ محمد، ما إعراب محمد؟ مبتدأ إًذا من 

 مبتدأ.

من: مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون، ويف البيت: شبه  "من يف البيت؟"

، "أبي محمدٌ "الجواب الكامل أْن تقول:  "من أبوك؟"جملة خرب، لو قيل: 

أّن المبتدأ هو المعلوم والخرب هو المجهول، المبتدأ هو المعلوم  القاعدةيقولون: 

 تأيت به شيء معلوم بيننا، والخرب هو المجهول ما نعرفه فتأيت به للفائدة.

المعروف يف السؤال هو األب يعني معروف أّن لك أًبا، لكن  "من أبوك؟"

المعروف الذي سألتم عنه أخربكم فتقول: أبي هذا  "من أبوك؟"أسأل عن اسمه، 

، فأبي المعلوم مبتدأ ومحمد المجهول خرب، فأبي يف "أبي محمدٌ "عنه أنه محمد 

الجواب ماذا يقابل يف السؤال؟ أبوك، ومحمد يقابل من، ما إعراب من؟ خرب مقدم 
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وجوًبا؛ ألنه اسم استفهام وأسماء االستفهام لها الصدارة، هذا خرب مقدم وأبوك 

 ؤخر.مبتدأ م

ما إعراب محمًدا؟  "أحب محمًدا"الجواب:  "من تحب؟" لو قلب لك:

مفعوٌل به مقدم وجوًبا؛ ألنه اسم  "من تحب؟"مفعوٌل به، ما إعراب من يف قولك: 

تقول أمر بمحمد هذا  "؟من تمر"استفهام واسم االستفهام له الصدارة، لو قيل: 

 واضح أنه مسبوق بحرف جر.

، ما إعراب أين؟ "أسكن أمام المسجد"تقول:  "أين تسكن؟" لو قيل لك:

متى تسافر؟ "ظرف مكان تقابل أين أين تقابل أمام، أين تسكن؟ أسكن أمام، 

، "كيف جئت؟ جئت راكًبا"، ما إعراب متى؟ ظرف زمان تقابل غًدا، "أسافر غًدا

 ما إعراب كيف؟ حال وهكذا.

هذه أسماء فأسماء االستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها يف الجواب، 

 االستفهام.

، "أي ركٍض تركض؟" لو سألتك عن ركضك، فقلب لك: -يا إخوان-لو قلنا 

، ماذا تقول يف الجواب؟ "أي ركٍض تركض؟"ما إعراب أي؟ مفعوٌل مطلق 

 أركض ركًضا شديًدا مثاًل، صارت أي مفعول مطلق مقدم.

ىئ ی )، [227]الشعراء:  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)

تقابل ينقلبون منقلًبا  (ىئ ی ی)ـسيًئا، ف يعني: ينقلبون منقلًبا (ی

 سيًئا وهكذا، هذا ضابط إعراب أسماء االستفهام.

من ضوابط اإلعراب أّن الشيء إذا جاء على أصله فال  ننتقل إلى ضابٍا  خر:

يذكر ذلك يف إعرابه، وإذا جاء على خالف أصله فيجب أْن يذكر ذلك يف إعرابه، 

الشيء إذا جاء على أصله فال يذكر ذلك يف إعرابه، يعني ال يجب ولو ذكر لم يكن 
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يبين وأْن خطًأ لكنه ليس من اإلعراب، وأما إذا خرج الشيء عن أصله فيجب أْن 

 يذكر ذلك يف إعرابه، هذا الضابط له أمثلة وتطبيقات.

 "جاء محمدٌ "عالمات اإلعراب األصلية والفرعية  من األمثلة على ذلك:

محمٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لو قلت: الضمة الظاهرة كان صحيًحا 

العالمة أْن  لكن ال داعي لذلك؛ ألّن األصل يف الضمة أْن تكون ظاهرة، األصل يف

 تكون ظاهرة، فلو قلت: الظاهرة صحيح لكن ال حاجًة لذكره.

مثاًل أو قبل ذلك دعونا يف العالمات المقدرة  "جاء المهندسون" لكن لو قلب:

، لو قلت: الفتى: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ما يكفي، "جاء الفتى"لو قلت: 

مقدرة كان خطًأ يف اإلعراب؛ ألّن يجب أْن تقول الضمة المقدرة؛ ألنه لو لم تقل 

األمر هنا خرج عن أصله أصله الظهور، فلما خرج عن أصله الظهور والتقدير 

وجوب أْن يذكر ذلك يف اإلعراب، ال ُبدَّ أْن تقول المقدرة؛ ألنه لو لم تقل المقدرة 

 كان خطًأ.

السبب أما بيان السبب فهذا ُسنَّة أفضل لكن ليس واجًبا، لكن أفضل أْن تبين 

لكي تبين، يعني تبين السبب الذي جعل العالمة مقدرة ال ظاهرة، وأيًضا لو أردت 

أْن تعرب ذهب تقول: فعٌل ماٍض، لكن لو أردت أْن تعرب فعاًل ناسًخا األفعال 

النواسخ كان وأخواهتا، فإنك تقول يف كذا فعٌل ماٍض ناسخ ال ُبدَّ أْن تقول ناسخ؛ 

 كون تاًما، التام يعني الذي يطلب فاعاًل.ألّن الفعل األصل فيه أْن ي

هنا خرج كان وأخواهتا األفعال الناسخة خرجت عن األصل أن تكون تامة 

وصارت ناقصة، الفعل الناقص هو الذي يطلب اسًما وخرًبا، فيجب أْن تقول يف 

 كان وأخواهتا فعٌل ماٍض ناسخ تبين أنه خرج عن أصله التمام إلى النقصان.
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فتح:  "فتح الحارس الباب"فعٌل ماٍض،  ت أند تعرب فتح تقول:كذلك لو أرد

  "فتح الباب"فعل ماضي، و
ٌّ
للمجهول، ال ُبدَّ أْن  تقول يف فتح: فعٌل ماٍض مبني

ا للمعلوم، فلما خرج عن تقول مبني للمجهول؛ ألّن األصل يف الفعل أْن يكون مبنيًّ 

 هذا األصل إلى المجهول وجب أْن تبين ذلك، فلو قلت 
ٌّ
 يف فتح: فعٌل ماٍض مبني

للمعلوم لكان صحيًحا لكن ليس ذلك من اإلعراب ال يجب، أما فتح يجب أْن 

 
ٌّ
 للمجهول وهكذا كلما خرج شيء عن أصله وجب أْن تنص عليه. تقول مبني

عرفنا أنك إذا أردت أْن تبدأ إعراب  أيًضا من الضوابا يف إعراب الحروف:

نوع الحرف؟ الحروف بعضها حروف عاملة الحرف فإنك تبين نوعه، كيف تبين 

وبعضها حروٌف هاملة مهملة غير عاملة، الحروف العاملة هي التي تعمل الرفع أو 

النصب أو الجر أو الجزم، الحروف العاملة هي التي ترفع أو تنصب أو تجر أو 

تجزم هذه حروف عاملة، وهي التي تدرس يف النحو، الحروف العاملة ال ُبدَّ أْن 

 يف النحو لنعرف عملها.تدرس 

الحروف الهاملة هي الحروف التي ال تعمل ليس لها عمل، يعني ما ترفع وال 

تنصب وال تجر وال تجزم، الحروف العاملة مثل حروف الجر حروف النصب إّن 

وأخواهتا هذه حروف لها عمل، الحروف الهاملة مثل هل، هل حرف هامل ما 

 يجزم، مثل: قد مثل سوف مثل تاء التأنيث.يعمل ما يرفع وال ينصب وال يجر وال 

إذا أردت أْن تبين نوع الحرف الهامل فإنك تبين معناه، كل حرف له معنى تبين 

معناه فقط؛ ألن ما له عمل فتقول يف هل: حرف استفهام، وتقول يف سوف: حرف 

تسويف، وتقول يف نعم: حرف جواب، هذا بيان النوع، لكن إذا أردت أْن تبين نوع 

رف العامل فإنك تبين معناه وعمله، فإذا أردت أْن تعرب لن تقول: حرف نفٍي الح

 ونصب، حرف نفٍي هذا معناه ونصب هذا عمله.

 اآلن ترتكها تأيت، نكمل بعد األذان إْن شاء اهلل.
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أما الحرف العامل فإذا أردت أْن تبين إعرابه فإنك تبين نوعه وعمله،  :قلنا

حرف نفٍي وجزم، النفي معناه والجزم عمله، وإذا أردت أْن  فتبدأ إعراب لم بقولك

تقول: حرف شرٍط وجزم، الشرط معناه  "إْن تجتهد تنجح"تعرب إْن الشرطية 

تقول: حرف توكيٍد ينصب  "إّن زيًدا قائمٌ "والجزم عمله، وإذا أردت أْن تعرب إْن 

ل، ليت حرف اسمه ويرفع خربه، توكيد معناه ينصب اسمه ويرفع خربه هذا العم

 تمٍن ينصب اسمه ويرفع خربه وهكذا.

فعلى ذلك من غير الصواب أْن تقول يف الحروف الناسخة إّن وأخواهتا أهنا 

حروف نصب؛ ألهنا ال تعمل النصب وإنَّما تعمل نصب االسم ورفع الخرب، ليست 

مثل نواصب المضارع هذا حرف نصب، فلهذا ال تقول يف إّن حرف نصب وإنَّما 

رف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، ال يصح أْن تقول ينصب اسمه فقط تقول ح

 أو يرفع خربه فقط؛ ألّن الحرف تبين معناه وتبين عمله أيًضا.

ضابط آخر أيًضا من ضوابط اإلعراب: الكلمة إذا أردت يف اإلعراب أْن تنطق 

هبا وحدها، سيأيت يف ضابط آخر أّن بعض الكلمات تتصل ببعضها قد تتصل 

كلمتان ببعضهما أو ثالث كلمات ببعضها، فتكون يف النطق شيًئا واحًدا فإذا أردت 

أْن تعرب فإنك تعرب كل كلمة وحدها، فتنطق كل كلمة وحدها، فكيف تنطق كل 

 كلمة وحدها؟
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الضابط يف ذلك أّن الكلمة إذا كانت على أكثر من حرف فتنطق هبا كما هي يف 

يعني حرفين ثالثة أكثر فتنطق هبا كما هي قد  النطق، إذا كانت على أكثر من حرف

قد، وسوف سوف، الفعل الماضي يف ذهبت تقول ذهب، يذهبون تقول يذهب 

 وهكذا.

أو مثل الم  "ذهبُت "تاء المتكلم يف  فنذا كانب الكلمة على حرٍف واحد مثل:

، حتى لو كان هذا الحرف الواحد مشدًدا، لو كان حرف وكان "الكتاب لزيد"الجر 

دد ومعلوم أّن الحرف المشدد عبارة عن حرفين لكن ُيكتبان حرًفا واحًدا مش

مشدًدا مثل نون التوكيد يف اذهبن هي اذهب ثم نون التوكيد، فإذا أردت أْن تنطق 

بالكلمة المكونة من حرٍف واحد فإنك ال تنطق هبا كما هي يف النطق وإنَّما تنطق 

 باسمها الذي يف الحروف الهجائية.

ذهب والكلمة الثانية تاء الفاعل  الكلمة األولى: "ذهبب"قول مثاًل يف فلهذا ت

أو تاء المتكلم ما تقول تا المتكلم، إذا أردت أْن تكتب يف اإلعراب تقول ذهب 

إلى آخره الكلمة الثانية تقول التاء نقطتين: ما تكتب فقط تاء  نقطتان: فعل ماضٍ 

 يف محل رفع مبني على الضم. وحدها ثم نقطتين هذا خطأ، تكتب التاء: فاعل

الم األمر وليس  هذه كلمتان الكلمة األولى: "لينفِ"لو أردت أند تعرب مثاًل 

ال األمر هي الم تنطقها كاسمها يف الحروف الهجائية الم األمر، والثانية: ينفق، 

هذه الم الجر يعني تقول: الكتاب: مبتدأ، الكلمة الثانية: الالم  "الكتاب لزيد"

 وزيد: اسم مجرور، حتى يف الكتابة ما تكتب الم وحدها تقول: الالم. حرف جر

اذهبَن، اذهب: فعل أمر ما الكلمة التالية؟ تقول: النون حرف توكيد ما  لو قلنا:

تكتب النون وحدها ما يصلح خطأ، كذلك اذهبوا الكلمة األولى: اذهب والكلمة 

ا ال ُبدَّ أْن تكتب اسمها الذي يف الثانية الواو تقول واو الجماعة ما تكتب واو وحده

 الحروف الهجائية.
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: "ليدق كاألسد"وكذلك مثاًل يف  مبتدأ الكاف حرف تشبيه، لو قلنا مثاًل:  ليدق

كتابه، الكلمة األولى: كتاب والكلمة الثانية: الهاء، تكتب الهاء أو تكتب هاء الغيبة 

وحدها، فهذه قاعدة أيًضا من أو هاء الغائب لكن ال ُبدَّ أْن تكتب هاء ما تكتب ها 

قواعد اإلعراب، ومن قواعد اللغة عموًما كلما أردت أْن تنطق بكلمة وهي حرف 

 واحد فإنك تذكر اسمها الذي يف الحروف الهجائية.

أيًضا له عالقة بالضابط السابق  ننتقل إلى ضابٍا  خر من ضوابا اإلعراب:

المعربة لم يتصل هبا غيرها؛ ألّن بعض  وهو عندما تعرب ال ُبدَّ أْن تتأكد أّن الكلمة

الكلمات من طبيعتها يف اللغة أهنا تتصل بما قبلها أو بما بعدها، فال يصح أْن تعرب 

 المتصل والمتصل به إعراًبا واحًدا ال، كل كلمة تستحق إعراًبا خاًصا هبا.

 ما يصلح، وإنَّما تفرق تقول: ذهب: ذهبت ما تقول فعل ماضٍ  فنذا قلب مثاًل:

هذا فعٌل ماٍض والتاء هذا فاعل، لو قلت مثاًل: يذهبون ما تقول فعل مضارع 

وتنسى الواو واو الجماعة، يذهبون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون 

 والواو هذه فاعل.

: أكرم فعل والتاء فاعل "أكرمتك"لو قيل: أكرمت هذا فعل والتاء فاعل، 

ا حقها يف اإلعراب مبني معرب رفع نصب، كل والكاف مفعول به، كل كلمة تعطيه

 كلمة تعطيها حقها من اإلعراب.

أعرب: كتابك: مبتدأ ومفيٌد: خرب، ال ناقص يف  "كتابك مفيدٌ " لو قيل مثاًل: 

كلمة ما أعربتها الكاف كتابك: كتاب مبتدأ وهو مضاف والكاف مضاٌف إليه ومفيٌد 

 فالمضاف إليه هذا يحتاج  "محمٍد مفيدكتاب "خرب هذه الكاف اسم، كما لو قلت: 

إلى إعراب مستقل إال أنه هنا جاء ضميًرا متصاًل فتنتبه إلى أنه كلمة مستقلة حتى 

 ولو اتصل بما قبله.
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  أيًضا ضابا  خر من ضوابا اإلعراب يتعل ِ بأركان اإلعراب التي ذكرناها

نا الترتيب فيها ليس واجًبا قبل قليل ثالثة، أركان اإلعراب ثالثة، وعرفنا قبل قليل أ

 نبهنا على ذلك، لكن أنبه اآلن على أمرين  خرين يتعلقان بهذه األركان الثالثة: 

-أّن بعض المعربين إذا أراد أْن يعرب األسماء المبنية : الركن األول -

فإنه يبدأ إعراهبا ببيان نوعها، اسم ال يبين نوعه يف  -تذكرون األسماء المبنية العشرة

راب، لكن بعض المعربين إذا أراد أْن يعرب األسماء المبنية يبدأ إعراهبا ببيان اإلع

ا فيعرهبا نوعها، ال ألّن هذا من اإلعراب ولكن لكي ينبه أو يتنبه إلى أهنا اسًما مبنيًّ 

 ويعاملها كالمبنيات.

يقول: هؤالء: اسم إشارة ثم يكمل  "جاء هؤالء" فيقول مثاًل يف إعراب:

إشارة فاعل يف محل رفع مبني على الكسر، أو اسم إشارة مبني  اإلعراب، اسم

على الكسر يف محل رفع فاعل أو هكذا، لكن يبدأ بقوله: اسم إشارة لكي يتذكر أو 

 ينبه أو ينتبه إلى أنه اسم مبني إًذا انتبه ال تقول مرفوع قول يف محل رفع.

ول تتنبه أنه اسم يقول: اسم موص "جاء الذي أحبه"إذا أراد أْن يعرب مثاًل 

يقول: التاء ضمير متصل أو ضمير  "ذهبُت "موصول مبني، لو أراد أْن يعرب 

متكلم وهكذا، فالمبنيات نحن قلنا االسم ال تذكر نوعه يف اإلعراب ولو ذكرته 

ليس خطًأ لكن ليس من أركان اإلعراب، لكن بعضهم يلتزم ذلك من باب أنه ينبه 

 ا فتعرب إعرابات المبني.بنيًّ أو أْن ينتبه إلى أهنا اسًما م

ا وذكرت نوعه يف اإلعراب خطًأ ستؤاخذ على ذلك، لكن لو أعربت اسًما مبنيًّ 

هؤالء: اسم موصول، طبًعا ستؤاخذ على ذلك عندما  "جاء هؤالء"لو قلت: 

 تخطئ يف مثل ذلك وإْن لم يكن يف اإلعراب.

يعني األستاذ مثاًل يف المدرسة أو يف الجامعة عندما يطلب منك اإلعراب  
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وتقول: اسم إشارة يف الذي أو تقول اسم موصول يف هذا، ثم تكمل بقية اإلعراب 

صحيح، سيؤاخذك تقول: يا أستاذ، أنا عارف أّن هذا ليس من اإلعراب، لكن أنا 

 ليها.زدته من عندي، يقول: هذا زيادة خاطئة سُتحاسب ع

اسم إشارة مع هذا واسم موصول مع الذي صح حينئٍذ لن يزيد  ولو قلب: 

اإلعراب لن يزيد درجة؛ ألّن الدرجة على أركان اإلعراب ليس على هذا الزائد، 

 فتنتبه إذا زدت أْن تزيد شيًئا صحيًحا ال تزد زيادًة خاطئة.

  :تنبيهق  خر أيًضا يتعل ِ بأركان اإلعراب الثالثة 

جاء "هذه األركان ال يجب أْن ُترتب، فأنت إذا قلت مثاًل يف إعراب:  قلنا

، نعرب هؤالء فنقول: فاعل يف محل رفع مبني على السكون، دعونا نعرب "هؤالء

؟ "هؤالء فاعٌل "، ما إعراب "هؤالء فاعل"أعرب  -يا إخوان-هذه الجملة 

ؤالء سيلزم حالته هؤالء: مبتدأ وفاعٌل: خربه مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لكن ه

 التي كان عليها يف الجملة المعربة ُتسمى حكاية تحكيه كما هو، ثم تعرب.

هؤالء: فاعٌل خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة يف محل  "جاء هؤالء"تقول: 

  رفع خرب ثانٍ 
ٌّ
على الكسر خرب ثالث، خرب خرب خرب واألخبار مرفوعة، قدم  مبني

ل واحد.... خرب يبقى خرًبا مرفوًعا، بعض األركان على بعض يجوز، يعني ك

 
ٌّ
على الكسر، ما باله فاعٌل أو فاعٍل؟ فاعٌل ألنه خرب فاعٌل،  تقول: هؤالء: فاعٌل مبني

 أيًضا تقول: هؤالء: فاعٌل يف محل رفع فاعٍل أو فاعٌل؟ فاعٌل.

 
ٌّ
على الكسر يف محل رفٍع بالتنوين فاعٌل، فاعٌل هذا خرب  تقول: هؤالء مبني

أ أْن تكتب أو تظن أو تعرب يف محل رفع فاعٍل صارت على اإلضافة، ومن الخط

ال، يف محل رفٍع هذا خرب تبين حكمه اإلعرابي أنه الرفع، فاعٌل هذا خرب آخر تبين 

موقعه يف الجملة، وهذا ولألسف موجود يف بعض المناهج التعليمية أهنم ضبطوا 
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 اإلعراب. يف محل رفع فاعٍل، فهذان تنبيهان يتعلقان بأركان 

 :.......الطالب

 فقط إذا سبق بحرف جر تقول اسم. الشيخ:

أيًضا من الضوابط التي تذكر يف اإلعراب: ضابط مهم يضبط إعراب الجمل 

وأشباه الجمل وهو ضابٌط مشهور، نكمل إْن شاء اهلل بعد الصالة واهلل أعلم وصلى 

 اهلل وسلم على نبينا محمد.
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العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب 

 أجمعين.

ا بعد فكنا قد توقفنا عند الكالم على ضابط إعراب الجمل وأشباه الجمل،  ؛أم 

فالجمل المراد هبا الجملة الفعلية المكونة من فعٍل وفاعله، والجملة اإلسمية وهي 

ُيراد هبا الجار والمجرور وظرف الزمان المكونة من مبتدأٍ وخرب، وأشباه الجمل 

 وظرف المكان.

والضابط يف إعراهبا وهو ضابٌط معروف ومشهور يقول: الجمل وأشباه الجمل 

بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت أي صفات، الجمل وأشباه الجمل إذا 

ا وقعت بعد معرفة فإهنا تكون حااًل من هذه المعرفة، وإذا وقعت بعد نكرة فإهن

 تكون نعًتا لهذه النكرة صفة لهذه النكرة.

، ثم جئت بجملة بعد محمد فقلت: "جاء محمدٌ "لو قلت مثاًل:  مثال ذلك:

، إذا "جاء محمٌد يركض أخوه"أو  "جاء محمٌد يركض"أو  "جاء محمٌد يمشي"

 أتيت بجملة بعد المعرفة فإّن هذه الجملة تكون حااًل من هذه المعرفة.

جاء: فعٌل ماٍض ومحمٌد فاعله ويركض: فعٌل  "مٌد يركضجاء مح" فقولك: 

مضارع ما نقول حال، المضارع ُيبدأ إعرابه بقولك: فعٌل مضارع وفاعله مسترت 
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تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل هنا وقعت بعد معرفة فتكون حااًل من هذه 

 المعرفة، يعني جاء محمٌد حالة كونه يركض.

فتكون جملة يركض  "جاء طالٌب يركض"أو  "يركضجاء رجٌل " ولو قلب:

، [20]القصص:  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)هو صفة نعت لهذه النكرة، 

 :[20]القصص: (ېئ ېئ ىئ)فاعل، و :(ک)فعٌل ماٍض و :(ۆ)

هذه جملة فعلية، ما إعراب الجملة الفعلية يسعى  :(ىئ)هذه شبه جملة، و

 هو؟ نعٌت لرجل صفة، نعت يعني صفة.

، فعلى قدميه: شبه جملة وقعت بعد معرفة "محمٌد على قدميهجاء " ولو قلب:

جاء رجٌل على "فتكون حااًل، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه، ولو قلت: 

 لكانت على قدميه نعًتا لهذه النكرة. "طالٌب على قدميه"أو  "قدميه

، ، فجاء: فعل ومحمٌد: فاعل ويده: مبتدأ"جاء محمٌد يده على رأسه" لو قلب:

جاء رجٌل يده على "وعلى رأسه: خرب، ويده على رأسه: حال لمحمد، ولو قلت: 

لكانت يده على رأسه نعًتا لرجل وهكذا، فهذه إعراب الجمل وأشباه  "رأسه

 الجمل.

، فرأيت العصفور: فعٌل وفاعل "رأيت العصفور فوق الشجرة" لو قلب:

شبه جملة ما عالقته ومفعوٌل به، وفوق الشجرة: هذا ظرف مكان، ظرف المكان 

 بالعصفور؟ حال، يعني رأيت العصفور حالة كونه فوق الشجرة.

، فشبه الجملة فوق الشجرة نعٌت "رأيت عصفوًرا فوق الشجرة" ولو قلب:

 "رأيت هالاًل بين الغيوم"حال، و "رأيت الهالل بين الغيوم"لعصفور وهكذا، و

 نعت وهكذا، وهذا إعراب الجملة وشبه الجملة.

  :نأخذ ضابًطا  خر من ضوابا اإلعراب 
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الضمائر نصف األسماء و ،: إعراب الضمائرنأخذ ضابا إعراب الضمائر

كما -وإعراهبا منضبط، والعرب الذين ضبطوا إعرابه وليس النحويين، الضمائر 

الضمائر خمسة عشر  -كما ذكرنا يف شرح ]النحو الصغير[-الضمائر  -تعرفون

 سماٌء ظاهرة.اسًما وما سوى ذلك فهي أ

  فمحمد والذي وهذا وجالس وجلوس هذه كلها أسماء ياهرة، وأما

 الضمائر فهي منحصرة يف خمسة عشر اسًما؛ ألنا الضمائر تنقسم قسمين: 

 إما منفصلة. -

 وإما متصلة. -

المتصلة تسعة ضمائر والمنفصلة ستة، تسعة وستة  نبدأ بالضمائر المتصلة:

المتصلة يعني الضمائر التي تتصل بما قبلها، والذي خمسة عشر اسًما، الضمائر 

قبلها ال يتصور فيه إال أْن يكون اسًما أو فعاًل أو حرًفا ما يف خيار رابع؛ ألّن 

الكلمات إما أسماء أو أفعال أو حروف، طبًعا هذا الحصر سيفيدنا يف معرفة 

 اإلعراب وضبطه.

وقسمناها يف شرح  الضمائر المتصلة قلنا هي تسعة ضمائر تسعة أسماء،

]النحو الصغير[ إلى خمس ضمائر خاصة بالرفع مجموعة يف قولك: تواين أو 

تيوان، تواين وهي: تاء المتكلم ذهبت، وألف االثنين ذهب أو يذهبان أو اذهبا، 

وواو الجماعة يذهبون، ونون النسوة اذهبن، وياء المخاطبة اذهبي، هذه خمس 

ى خاصة بالرفع؟ يعني ال تقع إال يف موقع رفع ضمائر متصلة خاصة بالرفع، ما معن

 ال تقع يف موقع نصب وال جر.

هذا يدخلني يف النحو التفصيلي يف فروع النحو، نحن درسنا طبًعا ]النحو 

الصغير[، وعرفنا أّن االسم يقع رفًعا ويقع نصًبا ويقع جًرا، والمضارع يقع رفًعا 
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به رفًعا ونصًبا وجزًما، واالسم متى ويقع نصًبا ويقع جزًما، فالمضارع ضبطنا إعرا

 يكون رفًعا ومتى يكون نصًبا ومتى يكون جًرا؟ هذا أصناف النحو بالتفصيل.

   ويف  خر ]النحو الصغير[ يف خالصة عن إعراب االسم فيها أنا مواقج رفج

 الفعل سبعة، االسم يكون إعرابه رفًعا يف سبعة مواضج وهي: 

 الفاعل ونائبه. -

 وخربه. والمبتدأ -

 واسم كان وأخواهتا. -

 وخرب إّن وأخواهتا. -

 والتابع للمرفوع. -

  :هذه األسماء المرفوعة، ومتى يكون حكم االسم الجر  يف ثالثة مواضج 

 إذا سبق بحرف جر. -

 وإذا وقع مضاًفا إليه. -

 وإذا كان تابًعا لمجرور. -

  ومتى يكون حكمه النصب 

يف المفاعيل الخمسة المفعول به ويف وله ومعه والمطلق  يف مواضع عدة كثيرة:

والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، وخرب كان وأخواهتا واسم إّن وأخواهتا، 

والتابع للمنصوب، كل هذا درسناه يف ]النحو الصغير[، فأريد من ذلك أّن هذه 

أْن تقع نصبًا  الضمائر )ضمائر تواين( ضمائر متصلة خاصة بالرفع، يعني ال يتصور

 وال جًرا ال تقع إال رفًعا.
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مواضع الرفع كم من االسم؟ سبعة، يعني ال يتصور فيها إال أْن تكون يف واحٍد 

من هذه المواضع السبعة، ومع ذلك يف الواقع اللغوي لم تقع إال يف ثالثٍة فقط من 

 هذه المواقع السبعة.

ثالثة أعاريب ضابط، تواين  إّن ضمائر تواين ال يخرج إعراهبا عن فلهذا نقول:

ينحصر إعراهبا يف ثالثة أعاريب؛ ألهنا ضمائر متصلة وهي ال تتصل إال بفعٍل، فإذا 

اتصلت بكان وأخواهتا كنت أو كانوا أو كان أو كوين فهي اسٌم لكان وأخواهتا اسم 

 من الفعل الناسخ يف محل رفع.

ُضربُت أو ُضربوا أو  وإذا اتصلب بفعٍل مبنٍي للمجهول على ولن ُفِعل مثل: 

ُأكرموا أو ُأخذوا فهي نائب فاعل، وفيما سوى ذلك لم تتصل بفعل ناسخ وال 

بفعٍل مبني للمجهول تكون فاعاًل، تواين على كثرهتا الكثرة يف الكالم ال يخرج 

إعراهبا عن ثالثة أعاريب أكثر ما تكون فاعاًل مثل: ذهبت وجلست وسافرت 

 دوا وساعدي.وآمنت وساعدت وكانوا وتساع

وتكون اسًما لكان وأخواهتا إذا اتصلت هبا، وتكون ياء الفاعل إذا اتصلت 

بفعل مبني للمجهول ضابط ضبط لك إعراب ضمائر تواين خمس ضمائر من 

الضمائر المتصلة، إًذا ماذا يبقى من الضمائر المتصلة التسعة إذا انتهينا من تواين؟ 

ا أو نسميها )ضمائر هيك( وهي خاصة يبقى أربعة ضمائر منها: ثالثة يسموهن

بالنصب والجر، ال تقع إال نصًبا يف موضع نصب أو جر يف مواضع جر، يعني ال 

 يمكن أْن تكون يف موضع رفع.

  :فهيك طبًعا ثالأل ضمائر 

 ياء المتكلم مثل كتابي أو أكرمني. -

 وكاف الخطاب مثل كتابك أو أكرمك. -
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 وهاء الغائب مثل كتابه وأكرمه. -

هذه الضمائر أول ما تراها تعرف أهنا مباشرة ليست رفًعا، ال يمكن أْن تقع 

فاعاًل أو مبتدًأ أو خرًبا أو اسم كان، ال تقع إال يا نصب يا جر، مواقع جر االسم 

ثالثة ومواقع نصب االسم كثيرة، ومع ذلك فإّن ضمائر هيك ال تخرج عن أربعة 

 الجر؛ ألهنا ضمائر متصلة.أعاريب: إعرابين يف النصب وإعرابين يف 

انظر اتصلت بماذا؟ إْن اتصلت باسٍم فهي مضاٌف إليه يف محل جر مثل كتابي 

وكتابك وكتابه، وإذا اتصلت بحرف جر فهي يف محل جر مثل الكتاب لي ولك 

وله، هذان الموضعان يف الجر، وإذا اتصلت بإّن وأخواهتا فهي اسٌم لهذا الحرف 

اسم إّن حكمه النصب، تقول: إين وإنك وإنه، وإذا  الناسخ يف محل نصب؛ ألنّ 

اتصلت بفعٍل فتكون مفعول به ما يمكن تكون فاعل إذا اتصلت بفعل مفعول به، 

 مثل: أكرمني وأكرمك وأكرمه.

إًذا فهيك على كثرهتا الكثرة يف الكالم ال يخرج إعراهبا عن موضعين يف 

 النصب وموضعين يف الجر.

أكرمك " تفكرت وال فهمب المعنى وسمعب َمن قال:فلهذا لو ما تأملب وال 

، تعرف أّن زيد فاعل مباشرة فاعل؛ ألّن الكاف مفعول به الكاف اتصلت "زيد

بفعل مفعول به أكرمك، إًذا زيد فاعل ما يمكن يكون العكس، ما يمكن يكون زيد 

 مفعول به وكاف فاعل؛ ألّن الكاف ما تقع فاعاًل.

بعض اإلعراب يكشف لك أيًضا أعاريب فضبطك لبعض األشياء ضبطك ل

أخرى كثيرة، انتهينا من ضمائر تواين الخمسة وانتهينا من ضمائر هيك الثالثة، كم 

بقي من الضمائر المتصلة؟ ضمير واحد وهو نا المتكلمين هذا خاص بكله هذا 

يأيت رفًعا ونصًبا وجًرا يف كل المواضع التي ذكرناها قبل قليل لتواين ولهيك على 
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 س التفصيل السابق.نف

يعني نا المتكلمين لو اتصلت بكان وأخواهتا مثل كنا أو أصبحنا أو لسنا فهي 

اسٌم ناسخ يف محل رفع، لو اتصلت بفعٍل مبني للمجهول مثل ُأكرمنا أو ُضربنا 

نائب فاعل يف محل رفع، لو اتصلت باسٍم مثل كتابنا مضاف إليه يف محل جر، لو 

 ا يف محل جر.اتصلت بحرف جر الكتاب لن

لو اتصلت بإّن وأخواهتا مثل ليتنا أو إّن فهي اسم إّن يف محل نصب، بقي إذا 

اتصلت بفعٍل طبًعا تكون فاعل أو مفعول به؟ هنا يمكن أْن تنظر للمعنى فتعرف 

اإلعراب، وأيًضا وضعت العرب فرق لفظي بين وقوعها فاعاًل ووقوعها مفعول 

 به.

ل بقية الضمائر المتحركة ضمائر الرفع فإذا أوقعتها فاعاًل صارت مث

المتحركة، ذهبُت وذهبنا يسكنون ما قبلها، ذهبنا إذا كانت مفعول به يكون الفعل 

مفتوًحا كما كان ما يغيرونه، يقولون: زيٌد أكرمنا، نحن: مفعول به، نحن من 

مثل  أكرمناه نحن الفاعلون؟ نقول: أكرمنا زيًدا، نا إذا كانت فاعل يسكنون ما قبلها

تاء الفاعل: ذهبت ذهبنا، أكرمت أكرمنا زيًدا، أما إذا كانت مفعول به يكون الفعل 

 مفتوًحا كما هو كقولك زيٌد أكرمنا ونحو ذلك.

إًذا فالضمائر المتصلة التسعة إعراهبا منضبط، إعراهبا منضبط ال يحتمل أكثر 

 من ذلك.

 صلة: انتهينا من الضمائر المتصلة، ننتقل إلى الضمائر المنف

  الضمائر المنفصلة كما عرفنا ستة أسماء ستة ضمائر، والعرب قسموها-

 قسموها قسمين: -العرب وليس النحويين

 جعلوا ثالثة من هذه الستة خاصة بالرفع. -
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 وثالثة من هذه الستة خاصة بالنصب. -

أنا وأنت وهو وفروعها يعني فروعها يف  فالضمائر المنفصلة الخاصة بالرفج:

التثنية والجمع: أنا وأنت وهو، أنا ونحن وأنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي 

 وهما وهم وهم، يعني فروعها هذه واضحة: أنا وأنت وهو.

هذه ال ُتستعمل إال يف الرفع، أنا وأنت وهو ال يمكن أن تكون مفعول به وال 

 مضاف إليه، هذه ما تقع إال رفًعا.

للنصب وهي المسبوقة بإيا، مثل: إياي، إياك، إياه والثالثة األخرى وضعوها 

وفروعها، إياي للمتكلم، إياك للمخاطب، إياه للغائب وفروعها، إياي وإيانا، إياك 

وإياِك وإياكما وإياكم وإياكن، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه خاصة 

 بالنصب، هذه ال يمكن أْن تكون رفًعا.

ب، إعراهبا ال يكون إال مفعواًل به، كلما رأيت فاعلم إياي وإياك وإياه هذه نص

إياك هنا مفعول به، طبًعا المستثنى  "ما أحب إال إياك"أّن إعراهبا مفعول به، تقول: 

غ يعني أحب إياك،  إياه:  [40]يوسا:  (ڑ ک ک ک کگ)كما يقولون ُمفرَّ

 مفعول بع.

 (ٿ ٿ)إياك: مفعول به، إياك إياه إيانا،  [5الفاتحة: ] (ٿ ٿ)

 (ٿ ٿ)إياك: مفعول به ُمقدم، ونعبد: فعل مضارع،  [5الفاتحة: ]

كذلك، حتى إياك التي يف التحذير: إياك واألسد، إياك: مفعول به  [5الفاتحة: ]

يعني أحذرك، فهي مفعول به لفل محذوف تقديره أحذر، فإياك كلما رأيت إياك 

 هذه مفعول به.

أنا وأنت وهو، هذه قلنا ال تكون إال يف الرفع وأما ضمائر الرفج المنفصلة: 

أنت "لكنها تأيت يف كل المرفوعات السبعة على حسب موقعها، فإذا قلت مثاًل: 
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جاء زيٌد "فأنت: خرب، لو قلت مثاًل:  "الناجح أنت"أنت: مبتدأ، لو قلت:  "كريمٌ 

أنت: هذه  "إّن الناجح أنت": مثاًل فأنت: معطوف تابع صارت تابع، تقول  "وأنت

 خرب إّن يف محل رفع، وهكذا فهي تقع يف كل مواضع الرفع لالسم.

هبذا نكون قد ضبطنا كل أعاريب الضمير، كل أعاريب الضمير أعربناها 

 بذلك، فضبطنا بحمد اهلل شيًئا كثيًرا من اإلعراب المنضبط.

يعني إن شاء اهلل الثامنة  أيًضا نتكلم على إعراب أسماء الشرط لعلنا ننتهي

والنصف وال نتجاوز التاسعة، وإْن اضطررنا بقينا للعاشرة، لعلنا إْن شاء اهلل ال 

 نتجاوز الثامنة والنصف أو التاسعة إال ربٍع.

  :أسماء الشرط أو أسلوب الشرط 

أسلوب الشرط عرفنا أّن له أدوات، وأدواته كلها أسماء إال إن وإذما فحرفان 

إْن: حرف شرط وجزم مبني  "إْن تجتهد تنجح"ُيعربان إعراب الحروف، فتقول: 

 على السكون ال محل له من اإلعراب كما تعرب الحروف.

إذما: حرف شرٍط وجزم مبني على السكون ال محل له  "إذما تجتهد تنجح"

 اإلعراب، ُتعرب كالحروف.من 

من يجتهد "وبقية أدوات الشرط هذه أسماء ُتعرف إعراب األسماء، مثل َمْن: 

، أو أين: "ما تفعل ُتجَز به"، أو مثل ما: "مهما تفعل ُتجز به"، أو مثل مهما: "ينجح

أينما تكونوا يأت "، "متى تسافر تستفد"، أو متى: "أين تسكن؟ أسكن بجوارك"

 ، وهكذا."حيثما تجلس أجلس بجوارك"، "ابكم اهلل جميعً 

طبًعا هناك تشابه بين أسماء الشرط وأسماء االستفهام والمعنى هو الذي يحدد 

 هل هذا االسم اسم شرط أم اسم استفاهم.

كيف نعرب أسماء الشرط؟ أسماء الشرط تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب 
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ب فعل الشرط يكون شرط، والذي يتحكم يف إعراهبا هو فعل الشرط، على حس

 إعراهبا.

  :نبدأ بيان ضابا إعراب أسماء الشرط فنقول أسماء الشرط نوعان 

 بعضها أسماء تدل على زمان أو مكان. -

 وبعضها أسماء ال تدل على زمان وال مكان. -

أين وأّن ومثل متى وأيانا وحيثما، هذه  فالذي تدل على لمان أو مكان مثل:

أو مكان، إعراهبا إما ظرف زمان إْن دلت على زمان، أسماء شرط تدل على زمان 

 أو ظرف مكان إْن دلت على مكان.

أين: هذا ظرف مكان، عرفنا اآلن  "أين تسكن؟ أسكن بجوارك" فتقول:

موقعه يف الجملة ظرف مكان، وعرفنا أّن ظرف المكان حكمه النصب وعرفنا أنه 

منصوب ويف محل نصب  من المبنيات فماذا نقول يف إعرابه؟ نقول ظرف مكان

 مبني على الفتح.

هذا ظرف المكان أين تضمن الشرط، فلهذا يجزم فعله وجوابه، فتقول أين: 

هذا ظرف مكان تضمن الشرط يف محل نصب مبني على الفتح، وتجلس: فعل 

 الشرط مجزوم، وأجلس: جواب الشرط مجزوم.

  "متى تأتي أكرمك"
ٌّ
على  ظرف زمان تضمن الشرط يف محل نصب مبني

السكون، وتأيت: فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف الياء، وأكرمك: جواب 

 الشرط مجزوم وعالمة جزمه السكون.

إًذا فأسماء الشرط التي تدل على زمن أو مكان هذه الظروف ظرف زمان أو 

مكان، وبقية أسماء الشرط التي ال تدل على زمان وال مكان مثل من وما ومهما 

الشرط، فإْن ُسبقت بحرف جر فهي يف محل جر، كأن تقول:  هذه ننظر إلى فعل
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، هذه واضحة أهنا يف محل ُسبقت بحرف جر "بمن تقد أقتد به"، "بمن تمر أمر"

 واضحة ما فيها إشكال.

وإذا كان فعل الشرط فعاًل متعدًيا لم ُيذكر مفعوله، فعل متعٍد ولم ُيذكر 

المتعدي الذي يطلب مفعواًل به  المفعول به بعده، الفعل إما متعدي وإما الزم،

 والالزم الذي ليس له مفعول به، ما يطلب مفعول به يطلب فاعل فقط.

ذهب زيد، جلس زيد، نام زيد، مات زيد وهكذا، والمتعدي  فالاللم مثل:

فتح "يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، يطلب الفاعل والمفعول به مثل: 

ضرب زيٌد "، "قرأ محمد القرآن"، "جبكتب الولد الوا"، "الحارس الباب

 هذا فعل متعدي. "اللص

فإذا كان فعل الشرط متعدًيا ولم ُيذكر مفعوله، فإّن اسم الشرط المتقدم هذا 

من تحب "، "من تكرم أكرم"مفعوله متقدم: مفعوٌل به متقدم، كقولك مثاًل: 

المتقدم هو ، فعل الشرط: تكرم، المفعول به لم ُيذكر، فيكون من هذا "أحب

المفعول به، لتكرم: فعل الشرط مفعول به ُمقدم، نقول مفعوٌل به ُمقدم يف محل 

 
ٌّ
 على السكون. نصب مبني

؟ مفعول به ُمقدم ألّن فعل الشرط "ما"ما إعراب  "ما تقرأ أقرأ" تقول مثاًل:

 ."ما تكتب أقرأه"، "ما تفتح أفتح"تقرأ ولم ُيذكر مفعوله بعده، 

رط فعاًل متعدًيا وُذكر المفعول به بعده فإنه يكون مبتدًأ، كأن وإذا كان فعل الش

تكرمه: الهاء هذه مفعول به، إًذا من المتقدم نقول هذا  "من تكرمه أكرمه"تقول: 

 أيًضا أباه: مفعول به، إًذا من هنا نقول: مبتدأ. "من تكرم أباه أكرمه"مبتدأ، أو 

شرط يكون مبتدًأ أيًضا ألّن الفعل وإذا كان فعل الشرط فعل الزًما، فإّن اسم ال

من ينطلق "، "من يذهب أذهب معه"الالزم ال يحتاج إلى مفعول به، تقول مثاًل: 
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من: مبتدأ، ألّن ينطلق هذا فعٌل الزم ال يحتاج إلى مفعوٍل به لكي تقول اسم  "يفز

 الشرط المتقدم مفعول به متقدم.

ط يكون مبتدًأ؛ ألّن فعل الشرط إذا كان الفعل فعل الشرط الزًما فإّن اسم الشر

 حينئٍذ إلى مفعوٍل به.

  :إًذا فالخالصة يف ضابا إعراب أسماء الشرط أنا أسماء الشرط نوعان 

 .منها ما يدل على زمان أو مكان فهذه ُتعرب ظرف زمان أو مكان 

  :ومنها ما ال يدل على زمان أو مكان فهذه ُينظر إلى فعل الشرط بعدها 

 جر يف محل جر.إْن ُسبق بحرف  -

إْن كان فعل الشرط متعدًيا لم يستوف مفعوله لم ُيذكر المفعول بعده فنقول  -

 إّن اسم الشرط هذا مفعول به ُمقدم.

إذا كان فعل الشرط متعدًيا وقد استوىف مفعوله ُذكر المفعول به بعده نقول  -

 مبتدأ.

م الشرط أو كان فعل الشرط فعاًل الزًما ال يحتاج مفعول به، فنقول إّن اس -

 أيًضا مبتدأ، يعني نطبق قياس النحو يف إعراهبا.

هناك أيًضا ضوابط أخرى لعلنا نذكرها بسرعة لك ال نتأخر، من الضوابط 

المفيدة يف باب الفاعل أّن نصف باب الفاعل منضبط بضابٍط واحد، وهذا الضابط 

 يقول: إّن الفاعل منضبٌط بحسب فعله.

  :الفعل كما نعرف ثالثة أقسام 

 أمر -

 ومضارع -
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 وماضٍ  -

تعرفون هذه المعلومة نستفيد منها، نبدأ بفعل األمر، فعل األمر كغيره من 

مسائل اللغة العربية ينقسم القسمة اللغوية السداسية، يعني: ُمذكر، مؤنث، ُمثنى 

مذكر، ُمثنى مؤنث، وجمع ذكر وجمع مؤنث، فنقول مع المفرد اذهب، ومع 

المثنى المذكر: يا محمدان اذهبا، ومع المثنى المؤنث: يا المفردة: اذهبي، ومع 

 هندان اذهبا، ومع جمع الذكور: اذهبوا، ومع جمع اإلناث: اذهبن.

ضميًرا مسترًتا تقديره أنت، أي فعل  فمج المفرد ال يكون فاعله إال شيًئا واحًدا:

تقديره أنت:  أمر للمفرد ال تبحث عن فاعله ألّن فاعله ال يكون إال ضميًرا مسترًتا

 اذهب، اجلس، اسمع، انتبه، استغفر، كن مجتهًدا يعني: كن أنت مجتهًدا.

ضميًرا بارًزا ياء  وفاعل الواحد فاعل المفردة ال يكون إال شيًئا واحًدا:

 المخاطبة: اذهبي، اسمعي، انتبهي، كوين مجتهدًة.

ألف االثنين: وفاعل أمر المثنى يف المذكر والمؤنث ال يكون إال شيًئا واحًدا: 

 اذهبا يا محمدان واذهبا يا هندان.

واو الجماعة: اذهبوا، وفاعل جمع اإلناث  وفاعل جمج الذكور ال يكون إال:

 ال يكون إال: نون النسوة: اذهبن واجلسن واستمعن.

إًذا فالفاعل مع فعل األمر منضبط ال يحتمل غير ذلك، ما تبحث عن فاعله، 

 إلى الفعل المضارع. انتهينا من فعل األمر، ننتقل

الفعل المضارع فيه معلومة شرحناها يف ]النحو الصغير[: أّن الفعل المضارع 

أنيت أو نأيت "ال بد أْن يبدأ بحرٍف من حروف المضارع وهي أربعة مجموعة يف: 

: الهمزة للمتكلم أنا أذهب، والنون للمتكلمين نحن نذهب، والتاء "أو نأيت

 للغائب هو يذهب، محصورة يف هذه الصور األربع.للمخاطب أنت تذهب، والياء 
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ضميًرا مسترًتا  فالمضارع المبدوء بالهمزة ال يكون فاعله إال شيًئا واحًدا:

أذهب "تقديره أنا، أي مضارع مبدوء هبمزة فالفاعل ضمير مسترت تقديره أنا، 

أعوذ أنا،  [1الفلِ: ] (ٿ ٿ ٹ ٹ)أي أنا،  "أحبك"يعني أنا،  "مبكًرا

ال تبحث عن الفاعل ألنه ال يحتمل ويحتمل، ما يف إشكال هو فاعل وشيء واحد: 

 مسترت تقديره أنا.

والمضارع المبدوء بالنون مثل نذهب ونتساعد ونفوز ونفرح ال يكون فاعله 

أين  [5الفاتحة: ] (ٿ ٿ)إال شيًئا واحًدا: ضميًرا مسترًتا تقديره نحن، نقول: 

نستعين: هذا فعل مضارع مبدوء  [5الفاتحة: ] (ٿ ٿ)الفاعل؟ نحن، 

 يعني: لن نربح نحن وهكذا. "لن نربح األرض"بالنون يعني نحن، 

  ماذا بقي  المضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء وبقي أيًضا

 الفعل الماضي، هذه الثالثة فاعلها يحتمل ويحتمل: 

ذهب " ياهًرا ليس ضميًرا، تقول يف الماضي:يحتمل أند يكون الفاعل اسًما  -

، ويف المضارع "يذهب محمدٌ "، وتقول يف المضارع المبدوء بالياء: "محمدٌ 

 ."تذهب هندٌ "المبدوء بالتاء: 

أو  "الرجال ذهبوا" ويحتمل أند يكون الفاعل ضميًرا بارًلا كقولك: -

الماضي  واو الجماعة مع "أنتم تذهبون"، و"الرجال يذهبون"الجماعة، و

 والمضارع المبدوء بالتاء: تذهبون، والمضارع المبدوء بالياء: يذهبون.

أي: هو،  "محمٌد ذهب" ويحتمل أند يكون الفاعل ضميًرا مستتر مثل: -

 أي: هي. "هنٌد تذهب"أي: هو، و "محمٌد يذهب"و
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  :إًذا فالفاعل ينقسم قسمين 

المبدوء بالهمزة والمضارع الفاعل المنضبط وهو فاعل األمر والمضارع  -

 المبدوء بالنون، يعني نصف باب الفاعل المنضبط.

المضارع  والمضارع المحتمل نصا باب الفاعل وهي األفعال الباقية: -

المبدوء بالياء، والمضارع المبدوء بالتاء، والماضي، ضبطنا نصف باب الفاعل 

 هبذا الضابط، فهذا ضابط مفيد.

قولهم: كل اسٍم  وهي ضوابا بين اإلعراب وبين النحو: من الضوابا أيًضا

ُمجرٍد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ، كل اسٍم ُمجرٍد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ 

سواًء كان يف أول الجملة، يف وسط الجملة، يف آخر الجملة ال عالقة لنا بذلك، أي 

 
ٍّ
 فهو مبتدأ. اسم تراه لم ُيسبق بعامٍل لفظي

كل كلمة تعمل، يعني كل كلمة  راد بالعامل اللفظي  العامل كما عرفنا:ما الم

ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم هذه عامل، والعوامل: األفعال كلها عوامل ألهنا 

 ترفع الفاعل فهي ترفع، فاألفعال كلها عوامل.

ذكرنا قبل قليل أّن الحروف بعضها عامل وبعضها هامل،  والحروف:

ي التي ُتدرس يف النحو من حروف النحو، إّن وأخواهتا، الحروف العاملة ه

 والحروف الهاملة التي ال تعمل شيًئا مثل: حرف االستفهام وقد ونحو ذلك.

األسماء األصل فيها أهنا معمولة يعني ال تعمل، نستثني فقط االسم  واألسماء:

ْن نقول هنا إذا وقع ُمضاًفا فإنه يجر االسم الذي بعده المضاف إليه، يعني يمكن أ

كل اسم لم ُيسبق بفعل وال بحرف عامل وال بمضاف هذا معنى اسم لم ُيسبق 

بعامل لفظي، يعني اسم لم ُيسبق بفعل، أي اسم تراه لم ُيسبق بفعل وال بحرٍف 

 عامل وال بمضاف فهو مبتدأ، فإذا وجدت المبتدأ ابحث عن خربه.
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نه لم ُيسبق بعامل لفظي، فمحمد واضح أنه مبتدأ أل "محمٌد كريمٌ " فنذا قلب:

هل: هذا حرف والمبتدأ ال يكون إال اسًما، نقول كل  "هل محمٌد كريم؟" لو قلب:

اسم فهل هذا حرف ليس مبتدأ، ومحمد مسبوق أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ غير 

مسبوق ألّن هل حرف عامل، إًذا ما إعراب محمد هنا؟ مبتدأ، المبتدأ كل اسٍم 

فظية لم ُيسبق بعامل لفظي، فمحمد مبتدأ وكريم خرب، وهل ُمجرد من العوامل الل

 أدخلت فقط معنى االستهام.

يف: حرف جر، الحرف ال يقع مبتدًأ، البيت:  "يف البيت محمدٌ " لو قلب مثاًل:

اسم هل هو مسبوق أم غير مسبوق بعامٍل لفظي؟ مسبوق إًذا ما يكون مبتدأ هذا 

بعامل؟ نقول غير مسبوق بعامل، جار ومجرور، محمد مسبوق أم غير مسبوق 

ويف: تجر االسم الذي بعدها وينتهي عملها، جرت البيت وانتهى عملها، فصار 

محمًدا حينئٍذ مسبوًقا أم غير مسبوق؟ غير مسبوق، إًذا ما إعراب محمد؟ مبتدأ ما 

نبحث عن خربه، أخرب عن محمد بأنه يف البيت، محمد مبتدأ مؤخر ويف البيت خرب 

 ُمقدم.

جاء: فعل، ومحمد: هذا االسم مسبوق ما يكون  "جاء محمدٌ " قل مثاًل:لو 

جاء: فعل، ومحمد:  "جاء محمٌد يده على رأسه"مبتدأ، هذا فاعل: جاء محمٌد، 

عرفنا فاعل، ويده: صار مجرد وال غير ُمجرد؟ مسبوق وال غير مسبوق بعامل؟ 

غير مسبوق ألّن جاء هذا فعل الزم وهذا فاعله وانتهى فعل وفاعل، فصار مسبوق 

غير مسبوق يعني مبتدأ إًذا نبحث عن خربه، أخرب عن يده بأهنا فوق رأسه، فوق 

 مبتدأ، وفوق رأسه: خرب صارت جملة اسمية.رأسه: شبه جملة خرب، يده: 

الجملة إذا كانت داخل جملة فالجملة التي يف الداخل ُتسمى جملة صغرى 

كلها  "جاء محمٌد يده على رأسه"والجملة الكبيرة ُتسمى جملة كربى، يعني 

وحدها هذه التي يف الداخل نسميها جملة  "ويده على رأسه"نسميها جملة كربى، 
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 صغرى.

الصغرى تحتاج إلى إعراب نفس الجملة كلها على بعض مبتدأ وخرب، الجملة 

والجملة كلها ما إعراهبا؟ نعود إلى ضابط إعراب الجمل، الجملة هنا وقعت بعد 

 محمد بعد معرفة تكون حااًل منه.

، جاء: فعل، ورجٌل طبًعا فاعل "جاء رجٌل له فضٌل " :-يا إخوان- لو قلنا مثاًل 

ما هو مبتدأ هذا فاعل، وله: الالم حرف جر والهاء هذا اسم  ألنه وقع بعد فعل، إذا

 ضمير، الهاء هنا هل هو مبتدأ؟ ال، مسبوق بحرف جر بعامل، هذا جار ومجرور.

: فضٌل مسبوق وال غير مسبوق بعامل؟ غير مسبوق، صار هنا غير  له فضلق

ق مسبوق هل سبقه عامل؟ الهاء جرت الهاء انتهينا له، وفضٌل صار غير مسبو

 بعامل إًذا مبتدأ، أي اسم غير مسبوق بعامل مبتدأ.

خرب مقدم،  فنذا كان المبتدأ نبحث عن خبره، أخبر عن الفضل بأنه له، فله:

: جملة صغرى وقد وقعت هذه الجملة "له فضٌل "وفضل: مبتدأ مؤخر، وصارت 

 بعد رجل يعني بعد نكرة وال معرفة؟ نكرة، إعراهبا نعت لكلمة رجل، وهكذا فهذا

 ضابط يف باب المبتدأ والخرب.

من ضوابط اإلعراب أيًضا أّن أي اسٍم يف الجملة الفعلية ينكشف إعرابه 

بمعرفة عالقته بالفعل، إذا جاء فعل فكل األسماء التي بعده ينكشف إعراهبا 

بمعرفة عالقتها هبذا الفعل، وبضعهم يقول الفعل هو ملك الجملة الفعلية، فلهذا 

 إعراب ما بعده.هو الذي يتحكم يف 

، الفعل "فتح الحارس الباب يوم الجمعة استعداًدا للصالة" فنذا قلب مثاًل:

يعني الفتح هذا الذي عندنا، الحارس ما عالقة الحارس  "فتح"الذي عندنا 

بالفتح؟ فاعله، ما عالقة الباب بالفتح؟ وقع عليه مفعوله، ما عالقة يوم الجمعة 
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قة االستعداد بالفتح؟ سببه عدلته، االستعداد بالفتح؟ زمانه ظرف زمان، ما عال

معموٌل الفتح عليه؟ ال، فيه؟ ال، من أجله؟ نعم، هذا مفعول له مفعول من أجله 

 وهكذا، األسماء بعد الفعل ينكشف إعراهبا بمعرفة عالقتها بالفعل.

أيًضا من ضوابط اإلعراب هو ضابط يعني يختص بأساليب معينة قولهم: كل 

هذا  "جاء عشرون"، كقولك مثاًل: تمييزعد ما يدل على مقدار فهو اسٍم منصوب ب

جاء عشرون "اسم يدل على مقدار العدد، هات بعده اسم منصوب يكون تمييز، 

يعني مقدار صاع،  "تصدق بصاعٍ "هذا تمييز،  "جاء عشرون مهندًسا" "رجاًل 

 ، هذا اسم منصوب: تمًرا، بًرا، زبيًبا، رًزا، تمييز."تصدق بصاعٍ "

، تمييزوكذلك الضابط الذي يقول: كل اسٍم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو 

أفعل التفضيل اسم على وزن أفعل مثل: أحسن، أقبح، أطول، أقصر، أكثر، فإذا 

جاء اسم منصوب بعد اسم التفضيل الذي على وزن أفعل فهذا يسموه أسلوب 

 تمييز.

أنا أكثر منك أوالًدا، "هذه أكثر، أسم منصور بعدها  "أنا أكثر منك"تقول: 

ڱ ں )وهكذا،  "أنا أحسن منك خلًقا، أدًبا، وجًها"وهكذا،  "مااًل، علًما

قواًل، حكًما: تمييز وهكذا، قلنا إّن الضوابط  [138البقرة: ] (ں ڻ ڻڻ

 تختلف من حيث أهميتها.

  النحو كل مصدٍر منصوٍب بعد فعله فهو مفعولق مطلِ، المصدر عرفنا يف[

فه ثالثة تصريفات:  الصغير[  أنه التصريا الثالث للفعل، أي فعل صرا

 ماضٍ  األول -

 مضارع والثاين -

 مصدر والثالث: -
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ضرب يضرب ضرًبا، وأكل يأكل أكاًل، وشرب يشرب شرًبا، وذهب يذهب 

ذهاًبا، جلس يجلس جلوًسا، وانطلق ينطلق انطالًقا، واستخرج يستخرج 

 جلوس، انطالق، استخراج، هذه المصدر.استخراًجا، هذا ضرب، شرب، قيام، 

ضربت زيًدا ضرًبا شديًدا، "إذا جاء منصوًبا بعد فعله فهو مفعوٌل مطلق، مثل: 

جلست جلوس "، "صليت صالًة خاشعة"، "حفظت القرآن حفًظا متقنًا"

النساء: ] (ڃ چ چ چ)، "اجلس جلوًسا صحًيا"، "المؤدب

منصوب بعد فعله فهو ، كل مصدٍر [4المزمل: ] (ٿ ٿ ٿ)، [164

 مفعوٌل ُمطلق.

 األمر...........الطالب: 

هذا يف النحو المتوسط إْن شاء اهلل يحتاج إلى تقدير، أي أمر يحتاج إلى الشيخ: 

 تقدير يكون يف النحو المتوسط.

 هو نائب عن المفعول المطلق.الطالب: 

 نعم. الشيخ

إليه، اإلضافة ال تقع  كل اسمين يدالن على شيٍء واحٍد فهما مضاٌف وُمضاٌف 

إال بين اسمين، ال تقع بين فعلين وال حرفين وال مختلفين اسم فعل، فعل حرف، 

 ال تقع إال بين اسمين.

األصل يف األسماء أّن كل اسٍم يدل على معناه على مسماه، كل اسم له معنى 

ا خاص به، إذا قلت: قلم هذا اسم يدل على أداة الكتابة، وإذا قلت: األستاذ هذ

 اسم آخر يدل على شيء آخر الذي يشرح، فكل اسم له معنى، كل اسم له مسمى.

اسمان لكن يدالن يف الواقع على شيء وال شيئين؟  "قلم األستاذ" فنذا قلب:
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يدل على شيء واحد، كيف جعلت اسمين يدالن على شيٍء واحد؟ باإلضافة، 

 هذه اإلضافة: جعل اسمين يدالن على شيٍء واحد.

، األصل أّن اإلمام شيء والمسجد "إمام المسجد"، "درسةحارس الم"

 "إمام المسجد"شيء، لكنك جعلت االسمين يدالن على شيٍء واحد باإلضافة 

 وهكذا.

كل اسمين يمكن أْن تقدر بينهما الالم أو يف أو من فهما مضاف وُمضاٌف إليه، 

باٌب  "اب خشٍب ب": إماٌم للمسجد، "إمام المسجد": قلٌم لألستاذ، "قلم األستاذ"

 : صالٌة يف الليل."صالة الليل": نافذٌة من حديٍد، "نافذة حديدٍ "من خشٍب، 

فلهذا تضبط اإلضافة على الضابط األول: كل اسمين يدل على شيء واحد، 

 أو على الضابط الثاين أهنما اسمان يمكن أْن تقدر بينهما الالم أو يف أو من.

ر من أْن تكون ضابًطا وهي قولهم: ثالثٌة الضوابط كثيرة، هناك ربما فائدة أكث

 ال تجتمع يف الكلمة وهي: التنوين، وأل، واإلضافة.

االسم إما أْن يتمتع بالتنوين أو يتمتع بأل، أو يتمتع باإلضافة، ولكن ال يجمعها 

إما أْن تقول قلٌم بالتنوين فينتفي أل واإلضافة، أو  "قلم"وال يجمع اثنين منها، 

فينتفي التنوين واإلضافة، أو تقول قلم األستاذ فينتفي أل والتنوين، تقول القلم بأل 

 هذه الثالثة ال تجتمع.

أنا أحاول أْن أنوع يف الضوابط لكي تعرفوا أّن بعض الضوابط مهمة وواسعة 

تدخل يف أساليب وكلمات كثيرة وأبواب كثيرة يف النحو، ويف ضوابط متوسط قد 

ط نصف األسماء، ويف ضوابط صغيرة يعني نصف باب الفاعل، تضب تضبط مثاًل 

ضوابط داخل الباب، كما قلنا مثاًل يف التمييز ضابط: ما يدل على المقدار تمييز، 

 هذا ضابط داخل باب التمييز مثاًل.
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يقولون االستثناء من ضوابطه إذا ذُكر المستثنى منه فلك يف  االستثناء:

تاًما ُمثبًتا فالمستثنى واجب  المستثنى النصب، االستثناء فيه تفصيل: إذا كان

النصب، إذا كان تاًما منفًيا جاز لك يف المستثنى وجهان: النصب على االستثناء 

 والبدل.

نقول إذا ُذكر المستثنى منه فلك يف المستثنى النصب؛ ألنه إْن كان تاًما مثبًتا 

اء فالمستثنى واجب النصب، وإذا كان االستثن "جاء الضيوف إال سعًدا"كقولك: 

فيجوز فيه النصب وهذا جائز، ولك  "ما جاء الضيوف إال سعدٌ "تاًما منفًيا نحو: 

فيه البدل وهو األحسن، فإذا ُذكر المستثنى منه وأنت لم تتقن هذا الباب فانصب 

 ألنك ال تخطئ حينئٍذ، فهذا ضابط يف باب االستثناء.

روف، يقول: إذا نختم هبذا الضابط ضابط يتعلق بباب النداء، أسلوب النداء مع

كان المنادى اسًما واحًدا وهو ُمعين، فتبنيه على الضم وما سوى ذلك تنصبه، 

 ضابط يضبط كل الباب.

إذا كان المنادى اسًما واحًدا، يعني الذي تنادي ال يتكون اسمه من اسمين أو 

أكثر ال، هذا الذي تناديه اسم ُمكون من اسم واحد، وهو ُمعين معروف، يعني 

ذي تناديه ُمحدد ُمعين، حينئٍذ تبني على الضم، تقول: يا محمُد؛ ألّن معروف ال

 محمد اسم واحد وُمعين معروف.

أيًضا محمدان اسم واحد ليس اسمين، محمدا اسم واحد  يا محمدان:

 والمحمدان معينان، إًذا تبني على األلف ألنك حينئٍذ تبني على ما ُيرفع عليه.

هم تقول: يا محمدون، يا محمدون اسم عندك مجموعة من المحمدين تنادي

واحد وهم معينون حينئٍذ، عندك انسان يعبث بقلمه تقول له: يا طالب دع القلم أو 

 يا طالًبا؟ تقول يا طالُب، طالب: اسم وهو ُمعين.
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وإذا كان ما سوى ذلك فإنه حينئٍذ ُينصب يكون منصوب، ما سوى ذلك لو 

يا حارس "، "يا إمام المسجد"م مثل: كان المنادى يتكون اسمه من أكثر من اس

 تنصب. "يا عبد اهلل"حينئٍذ تنصب،  "يا صديق محمدٍ "، "المدرسة

 "يا غافاًل اذكر اهلل"لو قلت مثاًل تخطب وتحث الغافلين على ذكر اهلل، تقول: 

 ألّن المنادى حينئٍذ معين وال غير ُمعين؟ غير ُمعين تنصب، يا غافاًل اذكر اهلل.

رحيم: اسم  "يا رحيُم ارحمني"باسمه الرحيم تقول:   لو ناديت اهلل

واحد وُمعين، لو قلت ال رحيم الدنيا واآلخرة تنصب: يا رحيَم الدنيا، اسمين: 

 مضاف ومضاف إليه.

أنت ما تنادي هنا رحيم وإنما تنادي  "يا رحيًما بالعباد ارحمني" لو قلب:

 رحيًما بالعباد ارحمني.رحيًما بالعباد، يعني صار أكثر من اسم تنصب، يا 

إذا أردت أْن تتكلم على الطالب يف طابور الصباح وتحثهم على االجتهاد 

واستعملت المفرد طالب، تقول: يا طالُب اجتهد أو يا طالًبا اجتهد؟ تقول يا طالًبا 

 ألنك ال تريد ُمعينًا.

 لو خاطبتهم بلفظ الجمع يا طالب تقول يا طالٌب وال يا طالًبا؟ يا طالُب 

ألنك تريد مجموعة معينة من الطالب، لو قلت هنا طالًبا تريد جميع مجاميع 

الطالب يف العالم، ما تقصد ذلك أنت تريد مجموعة معينة هؤالء الطالب الذي 

 أمامك: يا طالُب، فطالب اسم واحد وُمعين لكن مجموعة.

 ولو أردت أْن تنادي المسلمين وتأمرهم باالتحاد تقول يا مسلمون أو يا

، "يا مسلمون اتحدوا"مسلمين؟ يا مسلمون، مسلمون كلمة والمراد هبا ُمعين، 

 فهذا يضبط لك أيًضا باب النداء وترتاح من تفاصيله.

لعلي أختم بخاتمة قد ُأسأل عنها فأجب عنها من اآلن وأرتاح، فبعضهم قد 
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يسأل عن طرق مناسبة وفالحة لتعليم اإلعراب والتقوية فيه، يقول كيف أقوي 

 : الطرقنفسي يف اإلعراب وأمهر يف اإلعراب، فهناك طرق طبًعا من أهم هذه 

أْن تعرف قواعد اإلعراب، يعني ال بد أْن تدرس قواعد اإلعراب النظرية  -

 التي شرحناها اآلن وتعرف ما تيسر من هذه الضوابط وتتمرن عليه إلى آخره.

أْن تقرأ يف كتب  وأيًضا من الطرق الجيدة التي تفيدك يف ضبط اإلعراب -

اإلعراب، يعني الكتب التي أعربت نصوًصا، كالكتب التي أعربت مثاًل آيات أو 

أعربت أحاديث أو أعرب أشعاًرا أو نحو ذلك، تقرأ يف هذه الكتب وتصرب نفسك 

على القراء؛ ألنك يف أثناء القراءة قد تمر على أشياء كثيرة تعرفها وواضحة لكن 

لقراءة يف كتب اإلعراب مفيدة جًدا ومهمة للطالب الذي اقرأها بالتفصيل، فإّن ا

 يريد أْن يتقن اإلعراب.

ألّن القراءة يف هذه الكتب تفتح لك أبواًبا جديدة يف اإلعراب، يعني توقفك 

على نواقص اإلعراب التي عندك، أْن تعرف أشياء كثيرة يف اإلعراب وينقصك 

 أشياء كثيرة يف اإلعراب.

التي عندك؟ أول خطوة أْن تعرف هذه النواقص التي  كيف تسد هذه النواقص

عندك، كيف تكتشف هذه النواقص التي عندك؟ تقرأ يف كتب اإلعراب، فالذي 

 تعرفه تعرفه.

فإذا جاءك أي معلومة ال تعرفها يف اإلعراب هذه ناقصة عندك، قال كلمة ما 

ذه كلها نواقص فهمتها أو زاد شيًئا ما فهمته أو أعرب شيًئا خالف الذي بدر لك ه

 يف اإلعراب عندك، تركز عليها وتنتبه وتتأمل لماذا أعرب هبذه الطريقة.

إعرابات الشيخ  توقفك على دقائِ اإلعراب خاصًة المهرة يف اإلعراب مثل:

يف كل الكتب التي حققها، مثل تحقيقه  محمد محي الدين عبد الحميد 
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ابن عقيل، يعرب كل  ألوضح المسالك، تحقيقه لقطر الندى، تحقيقه لشرح

األبيات إعراب دقيق جًدا مفيد يأتيك بدقائق اإلعراب فتستفيد، أنت عندما تقرأ ال 

تريد أْن تعرف اإلعراب ما إعراب هذه الكلمة ال، تريد أْن تستفيد يف اإلعراب 

 وطريقة اإلعراب.

يوقفك على إعراب األساليب المكرورة، كثير من اللغة هي عبارة عن أساليب 

ورة، فأنت إذا قرأت يف كتب اإلعراب يعني تتعرف على إعراب هذه مكر

األساليب، فإذا جاءتك يف نٍص آخر ستعرف اإلعراب مباشرة ألنك قرأته من قبل 

 عدة مرات ثم عاد إليك.

، "ما لك واقًفا؟" هو إعراب؟ "ما لك حزينًا؟"ما إعراب  "ما لك حزينًا؟"

قرأت إعراب هذا األسلوب يف كتب من  هو نفس األسلوب، فإذا "ما لك متأخًرا"

كتب اإلعراب مرة مرتين ثالث، رسخ األسلوب يف ذهنك وإعرابه، فستطبقه بعد 

 ذلك على جميع ما يأيت على مثل هذا األسلوب.

فلهذا أيًضا من الطرق المناسبة لضبط اإلعراب والمهارة فيه أْن تحرص على 

 المكرورة يف اللغة العربية األساليبالمكرورة،  ضبط إعراب مثل هذه األساليب

مثل االستفهام تكلمنا على إعرابه، مثل الشرط، مثل إعراب نعم وبئس يف المدح: 

، مثل أسلوب التعجب، وهكذا "بئس الرجل وزيد"و "نعم الرجل وزيد"

 األساليب هذه المكرورة يف اللغة ال بد أْن تعرف إعراهبا.

يف اإلعراب هي قراءة كتاٍب بصوٍت عاٍل،  أيًضا من الطرق المناسبة للمهارة -

تأخذ كتاب وتقرأه بصوٍت مرتفع ويف أثناء القراءة تضبط بالقلم بقلٍم رصاص، 

تضبط وأْن تقرأ بسرعة متوسطة، تقرأ فقرة أو فقرتين، فإذا انتهيت تعود وتتأكد من 

 صحة الضبط هل ضبطت بطريقة صحيحة أو ال، تناقش نفسك يعني، هذه الضمة

ة، الفتحة صحيحة، الكسرة صحيحة، لماذا هنا مفتوح، لماذا هنا مضموم صحيح
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 وهكذا.

ومن أفضل الطرق للمهارة يف اإلعراب هو أْن تقرأ مع مجموعة، وجدت  -

مجموعة من زمالئك مثاًل أو المهتمين وتقرؤون نًصا أي نص، مجموعة آيات 

بارات مشهورة يف مثاًل أو حديث، أو خطبة، أو نص قديم أو حديث، لو تأيت بع

 كالم الناس نبحث عن إعراهبا.

تقرؤون أي نص، أو تقرؤون يف كتاب من كتب العلم، أي كتاب من كتب 

العلم، تقرؤون ثم تتناقشون يف إعراب هذه الكلمات، ما إعراب هذه الكلمة؟ ما 

إعراب هذه الكلمة؟ وخاصًة إذا كان معك أناس يفيدونك يف معرفة هذه األساليب 

هذه األعاريب، ويعرفون أي يسألون وأين يستشكلون، يفيدونك كثيًرا يف ومعرفة 

 هذا األمر.

هذا يقول منصوب، هذا يقول مرفوع، ويتناقشون حتى يصلوا إلى الجواب 

الصحيح فيثبت عندك، وربما تختلفون ثم تراجعون كتًبا أو تسألون مختصين فتأيت 

ه من الطرق المناسبة التي تساعد اإلجابة بعد مناقشة فرتسخ اإلجابة حينئٍذ، فهذ

  بإذن اهلل تعالى يف ضبط اإلعراب.

هذا ما كنت أردت أْن أقوله يف هذه المحاضرة محاضرة اإلعراب: طريقته 

وأركانه وبعض ضوابطه، وأشكركم جزياًل على الحضور وجزاكم اهلل خيًرا واهلل 

يسأل بعد انتهاء أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، ومن كان عنده سؤال فل

 المحاضرة.
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  حماضرة (6)
 كتاب أوضح املسالك 

 البن هشام األنصاري  رمحه اهلل
 

  
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان، وسلم تسليًما 

  : (7)مزيًدا، أما بعد 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبيَّاكم يف هذا اللقاء الطيب 

ليلة الُجمعة السادس من شهر اهلل المحرم من سنة ثماٍن الذي ُيعقد بعون اهلل تعالى 

، -عليه الصالة والسالم -وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى

لنعقد  -حرسها اهلل-ونحن يف جامع منيرة الشبيلي يف حي الفالح يف مدينة الرياض

وكيف أوضح المسالك: قيمته، ومنهجه، "هذه المحاضرة التي ُعنونت بكتاب 

 . "يستفيد منه طالب العلم؟

يف أولها أشكر اإلخوة الذين نظموا هذه المحاضرة وسعوا إلى تنسيقها، كما 

أشكر لكم حضوركم وأسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة مفيدًة 

 نافعة، وأن تجدوا فيها أنتم والمستمعون ما تأملونه من علٍم وفائدة. 

                                           
 قناة المفتي اللغوي. ( علىhttps://youtu.be/ugcEvvPZrEI)رابط هذه الحلقة المباركة (7)

https://youtu.be/ugcEvvPZrEI)%20على
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من الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية قررت فيما كثيٌر من معاقل العلم 

البن هشام  "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"قررت من كتب كتاب 

األنصاري يف مناهجها التعليمية، ومن هذه المعاقل جامعة اإلمام محمد بن سعوٍد 

اإلسالمية، فقد قررت هذا الكتاب لتدريس مادة النحو يف كليتي الشريعة وكلية 

للغة العربية؛ فهذا يدل على أن هذا الكتاب له مكانٌة وقيمٌة عالية يف هذا العلم ا

وخاصًة لمن يريد أن يضبطه ضبًطا مناسًبا؛ فلهذا كان من الحسن جًدا ما نظمه 

اإلخوة جزاهم اهلل خيًرا يف الكالم على الكتب أو على أمهات الكتب المقررة يف 

 . "أوضح المسالك"كتاب الجامعة، ومنها هذا الكتاب كتابنا 

فيكون الطالب طالب العلم على بينٍة من أمره، وهو يتطلع على هذا الكتاب، 

فيعرف منهجه، ويؤمن بقيمته، ويعرف كيف يستفيد أفضل فائدة من هذا الكتاب، 

فإن الطالب قد يقرأ الكتاب، وقد يدرس الكتاب، وقد يحفظ الكتاب، ولكن ال 

ة، إذا لم يعرف الطريقة الفضلى يف االستفادة من هذا يستفيد منه الفائدة المطلوب

الكتاب؛ فلهذا تجدون الطالب يدرسون جميًعا يف قاعة واحدة، يف جامعة واحدة، 

عند شيخ واحد، ُثمَّ يتفاضلون فبعضهم يستفيد فائدًة كبيرة وبعضهم دون ذلك، 

 ألسباٍب كثيرة منها: إتقاهنم لطريقة طلب العلم ودراسة الكتب. 

د هذه المقدمة سنحصر كالمنا إن شاء اهلل تعالى يف هذا الكتاب، كتاب بع

، كالمنا على هذا -عليه رحمة اهلل -البن هشاٍم األنصاري "أوضح المسالك"

الكتاب يستوجب منا أن نتكلم على هذا الكتاب وعلى أصله وعلى فرعه، 

هشام،  البن "أوضح المسالك"يستوجب منا أن نتكلم على هذا الكتاب، كتاب 

وأن نتكلم على أصله؛ ألنه شرٌح أللفية ابن مالك؛ فال ُبدَّ أن نتكلم على األلفية 

أيًضا، وأن نتكلم على فرعه، على شرح هذا الكتاب، بل شروحه وحواشيه؛ ليكون 

الكالم تاًما على هذا الكتاب؛ فإنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يتفهم الكتاب جيًدا، حتى 
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حه هذا الكتاب، والكتب التي قامت على خدمته من يعرف الكتاب الذي يشر

 شروٍح وحواٍش وتعليقاٍت.. وما إلى ذلك. 

إًذا سنبدأ إن شاء اهلل تعالى تبًعا للرتتيب التاريخي باألصل، بالكتاب 

المشروح، وهو: ألفية ابن مالك، ال أظن أحًدا ال يعرف هذا الكتاب؛ فهو أشهر من 

لي محاضرٌة كاملة عن ألفية ابن  -رحمه اهلل تعالى-ناٍر على علم، ألفية ابن مالك 

مالك، ولي أيًضا مقابلة تلفازية عن ألفية ابن مالك، وكالهما مسجل ومنشور يف 

 النت؛ ولهذا ال نتوسع فيها كثيًرا؛ لكن ال ُبدَّ من اإللمام بأهم ما فيها. 

َمْن مؤلُِّف األلفية؟ ُمصنُِّفها هو: اإلمام الَعَلم محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن 

يف جيان يف األندلس، ثم انتقل  -رحمه اهلل تعالى-عبد اهلل بن مالك األندلسي، ُولد 

رحمه اهلل -بعد ذلك إلى الشام، وتنقل فيها حتى استقر يف دمشق، وفيها تويف 

 سنة ثنتين وسبعين وستمائة.  يف القرن السابع -تعالى

قدرة فائقة يف النظم، يف نظم طويل الشعر  -رحمه اهلل-كانت البن مالك 

وقصيره، فلهذا له منظوماٌت كثيرة يف العلوم، نظم منظومًة طويلًة يف النحو سماها 

الكافية الشافية يف قرابة ثالثة آالف بيت، ثم اختصرها يف ألف بيت، وهذا 

ية؛ فاأللفية إًذا مختصرٌة من الكافية الشافية، والكافية الشافية المختصر هو األلف

 شرحها ابن مالك، وهي محققٌة ومطبوعة. 

يف  "اإلعالم بمثلث الكالم"والبن مالك أيًضا منظومٌة ُأخرى يف اللغة، اسمها 

وهي دالية، وأظنها  "المالكية"قرابة ثالثة آالف بيت، ولُه ألفية يف القراءات سماها 

ا أعظم ُكُتب ابن مالك فهو كتاب التسهيل، ُنش تسهيل الفوائد وتكميل "رت أمَّ

أعظم كتب ابن مالك، وهو من أعظم كتب النحو؛ فأعظم كتبه  "المقاصد

 التسهيل، لكن أشهر كتبه األلفية. 
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سماها الخالصة،  -رحمه اهلل-األلفية ماذا سماها ابن مالك؟ ابن مالك 

 يف آخرها:  -رحمه اهلل تعالى-وُيقال: الخالصة يف النحو، فلهذا قال 

 وماااااا بجمعاااااه ُعنياااااب قاااااد كمااااال 

 

 المهماااات اشاااتمل  نظًماااا علاااى ُجااال  

 أحصاااااى مااااان الكافياااااة الخالصاااااة  

 

 كماااا اقتضااااى رًضااااا بااااال خصاصااااة   

يقول: أحصى من الكافية، يعني الكافية الشافية خالصتها، فسماها أيًضا  

 -رحمه اهلل تعالى-بالخالصة، األلفية اشتهرت باسم ألفية ابن مالك يف حياته 

 وبعد حياته؛ ألهنا ألف بيٍت من مزدوج الرجز. 

 وقد أشار ابن مالٍك نفسه إلى ذلك يف أولها فقال: 

 وأسااااااااااااااااتعين اهلل يف ألفيااااااااااااااااة 

 

 مقاصااااااد النحااااااو بهااااااا محويااااااة   

وهي يف الحقيقة ألف بيٍت وبيتان، إالَّ أن العرب من عادهتم أهنم ال يعتدون  

بالنيف، فيقولون: ألف بيت، وإن كانت القصيدة أقل من ذلك بقليل، أو أكثر من 

 ذلك بقليل. 

له ترتيب معين للنحو أبدعه لم ُيسبق إليه يف  -رحمه اهلل تعالى-ابن مالك 

هذا الرتتيب ُأعجب به النحويون بعد ابن مالك؛  مختلف كتبه، وخاصًة يف األلفية،

ألنه ترتيٌب يعتمد على نظريٍة تربوية معروفة مشهورة، وهي: االنطالق من الجزء 

م  األحكام النحوية  -رحمه اهلل تعالى-إلى الكل، ومن الصغير إلى الكبير؛ فقدَّ

كيبية، ورتبها اإلفرادية يف أول النحو، فلما انتهى منها ذكر األحكام النحوية الرت

 أيًضا بطريقٍة سيأيت ذكرها إن شاء اهلل. 

فإن قلت: ما المراد باألحكام النحوية اإلفرادية والرتكيبية؟ هذا ُيشرح يف 

النحو؛ لكن نبينه باختصار، فاألحكام الرتكيبية اإلفرادية: هي األحكام النحوية 

هي اسٌم،  "باب"مة التي تكتسبها الكلمة وهي مفردة قبل أن تدخل يف ُجملة، فكل



 e 

g h 
f  201 

األنصاري  كتاب أوضح املسالك البن هشام حماضرة: 

 رمحه اهلل
مع أهنا ليست يف جملة لكن نحكم عليها بأهنا اسم، حكٌم تكتسبه الكلمة وهي 

مفردة ال تحتاج إلى ُجملة، فانقسام الكلمة إلى اسٍم وفعٍل وحرف هذه أحكام 

إفرادية، وباب هل هي كلمة معربة آخرها متغير باٌب باًبا باٍب، أم كلمة آخرها ثابت 

متغيرة ُتسمى معرب، وإن كانت ثابتة ُتسمى مبني، وهي متغيرة ال يتغير؟ إن كانت 

يعني معربة، إًذا فانقسام الكلمة إلى معرب ومبني أيًضا حكٌم إفرادي، وباٌب نكرة 

أم معرفة؟ نكرة، هذه هي األحكام اإلفرادية وهي التي جعلها ابن مالك يف أول 

ثم ذكر انقسام الكلمة إلى  النحو، ابتدأ النحو بباب الكلمة والكالم، عرف الكالم

اسٍم وفعٍل وحرف، ثم ذكر الباب الثاين وهو: انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، 

 فالكلمة التي آخرها يتغير معربة والكلمة التي آخرها ال يتغير مبنية. 

ُثمَّ تكلَّم على باب النكرة والمعرفة وهذا حكٌم خاٌص باألسماء، االسم إما 

، فلما انتهى من األحكام اإلفرادية، "ال"و معرفة إذا لم يقبل أ "ال"نكرة إذا قبل 

انتقل إلى األحكام الرتكيبية، األحكام الرتكيبية هي أحكاٌم تستجد للكلمة ال 

تكتسبها الكلمة إالَّ إذا ُأدخلت يف ُجملة، الكلمة إذا ُأدخلت يف ُجملة يستجد لها 

لنا: انفتح الباب، فإهنا تثبت لها أحكام بسبب إدخالها يف الُجملة، فكلمة باب لو ق

األحكام اإلفرادية السابقة، فهي اسم وهي ُمعرب وُهنا معرفة، ُثمَّ يزيد على ذلك 

أهنا صارت فاعاًل؛ ألهنا دلت على من وقع منه االنفتاح، فكوهنا فاعاًل هذا حكم 

 تركيبي؛ ألنه ال تكتسبه الكلمة إال يف الرتكيب، ال ُيعرف إال برتكيب. 

حكام الرتكيبية كثيرة، فرتبها ابن مالك أيًضا ترتيًبا جيًدا؛ ألن الرتكيب يف األ

ا أنه ُجملة اسمية ُبدئ باسم، أو ُجملة فعلية ُبدئ بفعل، فبدأ  اللغة نوعان: إمَّ

بالجملة االسمية ثم الجملة الفعلية، فلما انتهى من كل ذلك ذكر أحكاًما نحويًة 

ا أيًضا ترتيًبا معينًا بدأ بالمنصوبات، مشرتكًة تقع يف الجملتين، ورتبه

فالمجرورات، فبعض األساليب كالتعجب والمدح والذم ونحو ذلك؛ هذا ترتيب 
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 .-رحمه اهلل تعالى -سريع للنحو على نظرية ابن مالك

دعونا اآلن نسير بشيٍء من التؤدة، ونتفيأ ظالل هذه األلفية التي يقول العلماء:  

افتتح األلفية بمقدمة  -رحمه اهلل تعالى-مية، ابن مالك إهنا أسهل المنظومات العل

 قال يف أولها: 

 قااااااال محمااااااد هااااااو اباااااان مالااااااك 

 

 أحمااااااد ربااااااي اهلل خياااااار مالااااااك  

يا علااااى الرسااااول المصااااطفى    مصاااالا

 

ااااااااارفا    و لاااااااااه المساااااااااتكملين الشا

 وأساااااااااااااااااتعين هلل يف ألفيااااااااااااااااااه  

 

اااااااه    مقاصاااااااد الناحاااااااو بهاااااااا محويا

ثم شرع بعد ذلك يف الكالم على النحو، ويف آخر األلفية سيأيت الكالم على  

 الصرف، النحو كما قلنا: قسمه إلى أحكام إفرادية وأحكام تركيبية: 

ى  األحكام اإلفرادية بدأ فيها بالباب األول وهو باب: الكالم والكلمة، فسمَّ

 أول باٍب يف ذلك: باب الكالم وما يتألَّف منه؛ فقال: 

 كالمناااااااا لفاااااااَ مفياااااااد كاساااااااتقم 

 

 واساااام وفعاااال ثااااما حاااارف الكلاااام  

 واحاااااااده كلماااااااة والقاااااااول عااااااام  

 

 وكلمااااااة بهااااااا كااااااالم قااااااد يااااااؤم  

 بااااااااالجرا والتنااااااااوين والنااااااااادا و ل  

 

 ومسااااااند لالساااااام مياااااازه حصاااااال  

 ل، إلى الباب الثاين، وهو باب المعرب والمبني، فقال:  ثم انتق 

 واالساااااام منااااااه معاااااارب ومبنااااااي 

 

 لشااااااابه مااااااان الحاااااااروف مااااااادين  

 كالشاااابه الوضااااعيا يف اساااامي جئتنااااا  

 

 والمعنااااااااويا يف متااااااااى ويف هنااااااااا  

هذا الباب، باب المعرب والمبني، هو أهمُّ األبواب النحوية، ومفتاح النحو؛  

ألنَّ فيه أغلب أصول النحو، والذي يفهمه سيكون بإذن اهلل قادًرا بعد ذلك على 

فهم ما ُيشرح له وما يقرأه من النحو، والذي ال يفهم هذا الباب سيكون النحو عليه 

من الطالب يف النحو، هي يف الحقيقة ليست صعًبا، والصعوبة التي يدعيها كثيٌر 
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ناشئًة من النحو، وإنما ناشئٌة من ضعف الطالب يف هذا الباب، يف باب المعرب 

والمبني، لم يتقنوه يعني لم يتقنوا أصول النحو، وإنما اهتموا بفروعه وتفاصيله، 

هتا؛ ألن كالفاعل ونائب الفاعل، والحال، والتمييز، والمبتدأ والخرب؛ فغلبتهم بكثر

الكثرة كما يقولون: تغلب الشجاعة؛ لكن لو أتقن هذه األصول فستنقاد له مسائل 

النحو وأبوابه وإن كانت كثيرة، سيسهل عليه، كلما ُشرح له شيء سيتمكن منه 

ويعيده إلى أصله، ُكلما قرأ شيًئا سيفهمه ويتقنه، ويعيده ويربطه بأصله، فيستطيع 

يعيد كل مسألٍة إلى أصلها، فيسهل عليه العلم  بذلك أن يتقن هذا العلم، وأن

 بذلك. 

أهنَى بذلك ابن مالك الكالم على تقسيم الكلمة إلى: اسٍم، وفعٍل، وحرف، 

وتقسيم الكلمة إلى معرٍب ومبني؛ هاتان هما الضرورتان يف النحو، النحو له 

تى لو ضرورتان، ال بد أن يقوم الطالب هبما يف كل عملية نحوية يف كل إعراب، ح

لم ُيطلب منه ذلك، تريد أن تدرس باب ُيشرح لك باب، ُتريد أن تقرأ مسألة، تريد 

أن تفتح أوضح المسالك، تريد أن تعرب، تريد أن تصدر حكًما نحوًيا، هناك 

ضرورتان ال ُبدَّ أن يقوم هبما العقل: أن تحدد نوع الكلمة اسم، فعل، حرف، وأن 

يت هباتين الضرورتين فقد اقرتبت بعد ذلك تحدد هل هي معرب أو مبني، فإذا أت

إلى الحكم الصحيح، إن أخطأت يف أحدهما فقد ابتعدت كثيًرا عن الحكم 

 الصحيح. 

والتمييز بين المعربات والمبنيات من مهمات النحو ليست من مسائل النحو، 

 من مهمات النحو، وميَّز بينهما ابن مالك يف هذا الباب فقال: 

 قااااد ساااالم ومعاااارب األسااااماء مااااا 

 

 ماااان شاااابه الحاااارف ك أرٍ  وُسااااما   

 وفعاااااااال أماااااااارٍ ومضااااااااي ُبنااااااااي  

 

 وأعاااااااارب مضااااااااارًعا إن عااااااااري  

 مااااان ناااااون توكياااااٍد مباشااااارٍ ومااااان  

 

 ناااااون إنااااااأل كيااااارعن مااااان فاااااتن   
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 وكااااااالا حااااااارف مساااااااتحِ للبناااااااا 

 

نا    واألصااااااال يف المبنااااااايا أن يساااااااكا

 ويقول رحمه اهلل يف أنواع اإلعراب:  

فااااج والناصااااب اجعلاااان إعرابااااا   والرا

 

 السااااام وفعااااال نحاااااو: لااااان أهاباااااا  

اااص باااالجرا كماااا    واالسااام قاااد خصا

 

ااااص الفعاااال بااااأن ينجزمااااا    قااااد خصا

 ثم تكلم على الباب الثالث، وهو باب النكرة والمعرفة، فقال:  

 نكاااااااااااارة قاباااااااااااال أل مااااااااااااؤثرا 

 

 أو واقاااااجا موقاااااج ماااااا قاااااد ُذكااااارا  

 و يااااااااااره معرفااااااااااةق كهاااااااااام وذي  

 

 وهنااااااد وابنااااااي والغااااااالم والااااااذي  

فبذلك يكون قد انتهى من الكالم على األحكام اإلفرادية، لينتقل إلى الكالم  

على األحكام الرتكيبية مبتدًئا باألحكام النحوية للجملة االسمية، الجملة االسمية 

كم لها من حكم؟ كم لها من صورة؟ لها حكمان صورتان؛ ألن الجملة االسمية 

 ها حكمان صورتان: معلوم أهنا تبدأ باسم، الُجملة االسمية ل

: أن تتكون من مبتدأٍ وخرب، فهذه الصورة هذا الحكم ُيدرس يف باب األول

 المبتدأ والخرب، فعقده ابن مالك وقال يف أوله: 

 مبتااااااادأ لياااااااد ا وعااااااااذر ا خبااااااار 

 

 إن قلاااب ليااااد ا عاااااذر ا ماااان اعتااااذر  

ا الصورة الثانية أو الحكم الثاين للجملة االسمية  ؛ فهو الجملة االسمية إذا وأم 

ُسبقت بناسخ، أن تكون الجملة االسمية مسبوقًة بناسخ، والنواسخ ثالثة: كان 

 وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظننت وأخواهتا، فبدأ بـ كان وأخواهتا فقال: 

 ترفاااج كاااان المبتااادأ اساااما ً والخبااار 

 

 تنصااااااابه ككاااااااان سااااااايًدا عمااااااار  

 ككاااان يااالا باااات أضاااحى أصااابحا  

 

 أمساااااى وصاااااار لااااايس لال برحاااااا ً 

، بعد أن انتهى من أحكام الجملة االسمية، ثم انتقل إلى الجملة الفعلية 

والُجملة الفعلية لها حكمان صورتان؛ ألن الُجملة الفعلية إما أن تتكون من فعٍل 
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 وفاعل، فهذه ُتدرس يف باب الفاعل عقده ابن مالك بعد ذلك فقال يف أوله: 

 الفاعااااال الاااااذي كمرفاااااوعي  تاااااى 

 

 لياااادا منياااارا ً وجهااااه نعاااام الفتااااى  

: أن تتكون من فعٍل ونائب فاعل، والصورة الثانية الحكم الثاين للجملة الفعلية 

 وهذه ُتدرس يف باب: نائب الفاعل، عقده وقال يف أوله: 

 يناااااوب مفعاااااول اباااااه عااااان فاعااااال 

 

 فيمااااااا لااااااه كنياااااال خياااااار نائاااااال  

بذلك انتهى من الكالم على األحكام النحوية للجملة االسمية والُجملة  

الفعلية، ُهناك أحكاٌم نحوية مشرتكة تأيت يف الجملتين: االسمية، والفعلية، وهي 

كثيرة، فذكرها بعد ذلك ابن مالك مرتًبا إياها مبتدًئا بالمنصوبات، ثم المجرورات، 

 كالتعجب والمدح والذم.  ثم التوابع، ثم بعض األساليب العربية؛ 

وكالحال،  "به، وله، وفيه، ومعه، والمطلق": كالمفاعيل الخمسة المنصوبات

 والتمييز، واالستثناء، يقول ابن مالك يف أول باب الحال: 

 الحااااال وصاااااا فضاااالة ا منتصااااب 

 

 مفهااااام يف حاااااال كفااااارًدا أذهاااااب  

ا المجرورات  فاثنان: المجرور بحرف الجر، والمجرور باإلضافة، قال ابن  وأم 

 مالك يف أول باب حروف الجر: 

 هااااك حاااروف الجااارا وهاااي مااان إلاااى 

 

 حتااى خااال حاشااا عاادا يف عاان علااى  

 مااااذ منااااذ ربا الااااالم كااااي واو ا وتااااا  

 

 والكاااااااف والبااااااا ولعاااااالا ومتااااااى  

عشرون حرًفا، ُثمَّ ينتقل ابن مالك بعد الكالم على إعراب االسم إلى الكالم  

على إعراب الفعل المضارع رفًعا ونصًبا وجزًما، بذلك يكون قد انتهى من النحو؛ 

لينتقل إلى الكالم على الصرف، مبتدًئا الصرف بباٍب سماه: باب التصريف قال يف 

 أوله: 

 حااارفا وشااابُهُه مااان الصااارف باااري 

 

 وماااااا ساااااواهما بتصاااااريا حاااااري  

 



 e 

g h 
f  206 

 اجلامع حملاضرات املفيت اللغوي

 
 األلفية بقوله: -رحمه اهلل تعالى-ويستمر حتى تنتهي أبواب الصرف، ليختم 

 وماااااا بجمعاااااه ُعنياااااب قاااااد كمااااال 

 

 نظًماااا علاااى ُجااال المهماااات اشاااتمل   

 أحصااااى ماااان الكافيااااات الخالصااااة  

 

 كماااا اقتضااااى رًضااااا بااااال خصاصااااة   

 وأحمااااااااااد اهلل مصاااااااااالًيا علااااااااااى  

 

 محمااااااااٍد خياااااااار نبااااااااٍي ُأرساااااااال   

 و لااااااااه الغاااااااار الكاااااااارام البااااااااررة  

 

 وصااااااااحبه المنتخبااااااااين الخياااااااارة   

فهذه ألفية ابن مالك، وقرأنا شيًئا منها، ورأيتم صدق ما قالوه من أنَّ هذه  

المنظومة هي أسهل المنظومات العلمية يعني الطويلة، وإال هناك منظومات علمية 

 قصيرة أسهل من ألفية ابن مالك. 

اهتموا هبذه األلفية كثيًرا، وشرحوها نثًرا ونظًما،  -رحمهم اهلل تعالى-العلماء 

وا وعلقوا عليها، فشروحها المطبوعة اليوم أكثر من أربعين شرًحا، وقرابتها وحش

من الشروح غير المطبوعة، وأكثر من خمسين شرًحا مفقوًدا، وأكثر من سبعين 

-حاشيًة عليها، فأول شرٍح على األلفية وصلنا هو: شرح ابن المصنف، ابن مالك 

ل واحٍد سماه محمًدا، وتكرار اسمه محمد، له ثالثة أوالد ك -رحمه اهلل تعالى

األسماء معروف يف عائلة ابن مالك رحمه اهلل، وفرق بينهما باأللقاب، فأكرب أوالده 

محمد لقبه ببدر الدين وهو عالم يف النحو وعالٌم يف البالغة، له كتاب مشهور جًدا 

 يف البالغة؛ فهو أول من شرح ألفية والده، وسمى شرحه الُدرة المضيئة. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية "م شروح ألفية ابن مالك: ومن أه

لمن؟ البن أم قاسم المرادي يف القرن الثامن، ُمحقٌق ومطبوع، وهو  "ابن مالك

مفيد جًدا؛ ألنه شديد التنظيم، ومن شروحها: شرح ابن عقيل هباء الدين المصري 

هشام وسيأيت الكالم أيًضا يف القرن الثامن، ومن شروحها: أوضح المسالك البن 

عليه، ومن شروحها: المقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية ألبي إسحاق 

الشاطبي األصولي المشهور يف القرن الثامن، ومن شروحها: شرح المكودي يف 
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القرن التاسع، وشرح األشموين يف القرن التاسع، ومن شروحها شروٌح منظومة 

النظم، وهناك شرح اسمه البهجة الوفية بعض العلماء شرحوا ألفية ابن مالك ب

بحجة الخالصة األلفية يف عشرة آالف بيت، لمحمد بن محمد الِغزي أو الَغزي ال 

أدري، فيورد كالم ابن مالك يف أثناء األبيات ويشرح، يعني كلها أبيات فقط مجرد 

 أبيات؛ فابن مالك مثاًل قال: 

ِق للبناااااااء   وكااااااَل حاااااارٍف مسااااااتح

 

 واألصاااااال يف المبنااااااي أن ُيسااااااكنا   

ا وصل الغزي إلى هذا البيت قال:    فلمَّ

ِق للبناااااااء   وكاااااال حاااااارٍف مسااااااتح

 

 لاااااو قاااااال مبنااااايق لكاااااان أحسااااانا   

 فلاااااااايس كاااااااال مسااااااااتحِ أماااااااار  

 

 يكااااااون موصااااااوًفا بااااااذاك األماااااار   

وأوضح شروح ألفية ابن مالك، هو شرح ابن عقيل، هو أوضحها، وأما أوسع  

ا أدق شروح ألفية ابن مالك فهو  شروح ألفية ابن مالك؛ فهو شرح الشاطبي، وأمَّ

ألفية ابن "، هذا الكالم على أصل كتابنا وهو "أوضح المسالك"شرح ابن هشام 

 نفسِه.  "أوضح المسالك"ليأيت أوان الكالم على كتابنا  "مالك

من  "أوضح المسالك"البن هشام، عرفنا فيما سبق أنَّ  "أوضح المسالك"

أوضح المسالك إلى شرح "شروح ألفية ابن مالك، وأنَُّه أدقُّ شروحها، اسمه: 

وأيًضا هو مشهور عند العلماء باسم  "التوضيح"يسميه ابن هشام   "ألفية ابن مالك

 . "التوضيح"

ابن هشام هو: أبو محمد جمال الدين عبد اهلل بن أحمد بن هشام األنصاري، 

ُولد يف القاهرة يف أول القرن الثامن، وتويف فيها سنة إحدى وستين وسبعمائة، كان 

ادة قوية حتَّى أنَُّه حفظ مختصر  -رحمه اهلل- يتمتع بذكاٍء شديد، وبذاكرٍة وقَّ

 ربعة أشهر. الخرقي يف الفقه الحنبلي يف أقل من أ
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قال عنه السيوطي: المتفرد بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، 

واالستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع، واالطالع المفرط واالقتدار على 

التصرف يف الكالم، والملكة التي يتمكن من التعبير هبا عن مقصوده فيما يريد 

  مسهًبا وموجًزا، انتهى كالمه. 

ي هنا ليس مجرد مدح كما تجدون يف كتب الرتاجم، ال؛ بل كل كالم السيوط

كان ورًعا دينًا وكان متفقًها، كان يف  -رحمه اهلل-كلمة قالها هي حٌق يف ابن هشام 

أول أمره شافعًيا ثم صار حنبلًيا، أتقن علم اللغة حتى فاق أقرانه، وشيوخه، 

العالم اإلسالمي كله، حتى ومعاصريه، ونال شهرًة واسعة ليس يف بلده فقط، بل يف 

قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب، نسمع أنَّه ظهر بمصر عالٌم بالعربية 

ُيقال له: ابن هشام؛ أنحى من سيبويه، أنحى من سيبويه هذه ُجملة ُتقال لشدة 

 المدح، أنحى من سيبويه، أما أنه أنحى من سيبويه حقيقًة فال.

ة، وكان عالًما معلًما، بعض العلماء عالم، وبعض ابن هشام ألًّف كتًبا كثير

العلماء عالم ومعلم، يعني يجلس يف المسجد، يدرس يف المدارس الُطالب، فلهذا 

تكون عنده خربة متميزة يف طريقة تدريس الصغار والمتوسطين والكبار، ومعرفة 

ألَّف  -رحمه اهلل-األساليب المناسبة.. وما إلى ذلك؛ فلهذا نجد أن ابن هشام 

للصغار كتاًبا سماه شذور الشهب، وألَّف للمتوسطين كتاًبا سماه قطر الندى، 

وشرحهما.. وألَّف للكبار: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وألف للمنتهين 

والمتخصصين كتاًبا سماه: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، هذا الكتاب مغني 

م كتب العربية، مغني اللبيب عن اللبيب هو أعظم كتب ابن هشام، بل من أعظ

كتب األعاريب، إذا قرأته تجد فيه األعاجيب من المناقشات والتحقيقات.. ونحو 

إنني وضعته للنحويين والمفسرين؛ ولهذا أكثر فيه جًدا من "ذلك، وقال يف أوله: 

 . "الكالم على أعاريب القرآن والتحقيق والتنقير يف صحتها
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َع كثيًرا؛ ألهميتِه من ناحية، ولكونه كتاًبا مقرًرا يف ُطبِ  "أوضح المسالك"كتابنا 

 الجامعات من ناحيٍة ُأخرى، إالَّ أن أفضل طبعاته فيما يظهر طبعتان: 

الطبعة األولى: الطبعة التي بتحقيق وشرح الشيخ محمد محيي الدين عبد 

: "أوضح المسالك"هذا الشيخ له ثالثة شروح على  -رحمه اهلل تعالى-الحميد 

عدة السالك إلى "غيٌر، ومتوسٌط، وكبير، المشهور هو الكبير، سمى تحقيقه ص

مطبوع يف أربعة مجلدات مشهورة، يمتاز بإعراب جميع  "تحقيق أوضح المسالك

 الشواهد الشعرية إعراًبا كاماًل مفيًدا للطالب الذي يريد التمرين على اإلعراب. 

الشيخ محمد عبد العزيز  والطبعة األُخرى: هي الطبعة التي بشرح وتحقيق

 النجار، أيًضا يف أربعة أجزاء، وُتطبع يف مجلدين، فيها تعليقات نفيسة ومهمة. 

ا منهج ابن هشام يف هذا الكتاب ومعرفة منهج العالم يف كتابه مما يجعلك  أمَّ

دعونا نقرأ  -رحمه اهلل تعالى-تستفيد من هذا الكتاب، لنقف على منهج ابن هشام 

ا بعَد حمِد اهلل مستحق "ما قاله يف مقدمته، قال رحمه اهلل يف مقدمته: مًعا شيًئا م أمَّ

الحمِد وملهمه؛ فإنَّ كتاب الخالصة األلفية يف علم العربية، كتاٌب صغر حجًما 

وغزر علًما، غير أنه إلفراط اإليجاز، قد ُيعدُّ من جملة األلغاز، وقد أسعفت طالبيه 

مسألًة من شاهٍد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى بمختصٍر يدانيه، وال ُأخلي منه 

خالف أو نقٍد أو تعليل، ولم ألوا جهًدا يف توضيحه وهتذيبه، وربما خالفته يف 

انتهى كالمُه مع شيٍء من االختصار، ولم أذكر إال المالمح التي  "تفصيله وترتيبه

 تفيدنا يف طريقة دراسته واالستفادة منه. 

 قط؛ لكي ال أطيل، فينسي الكالم بعضه بعًضا: سأقف عند ثالثة مالمح ف
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 امللمح األول: 

لم يذكر أبيات  -رحمه اهلل-أنَّ كتابُه شرٌح أللفية ابن مالك، إالَّ أنَّ ابن هشام 

األلفية يف شرحه، ليس على الطريقة المشهورة، يذكر األبيات ويشرحها، وإنما كان 

، والشرح مربوط باألبيات؛ لكن لم يشرح النحو بناًء على ترتيب ألفية ابن مالك

يذكر األبيات، ُربَّما ألن الُطالب يف ذلك الوقت كانوا يحفظون األلفية، أو أنَّ هذا 

من رغبته الشديدة يف اإليجاز، وسيأيت الكالم على أنَّ الكتاب شديُد اإليجاز، أو 

، وسيأيت ألنَّ من منهجه كما سيأيت أنُه لم يلتزم برتتيب األلفية داخل األبواب

 الكالم على ذلك. 

يذكر أحياًنا بعض األبيات من األلفية، وأكثر ما يذكرها لنقدها، إذا أراد أن ينقد 

شيًئا يف األلفية؛ فإنه يذكر البيت لكي ُيبين ما فيه من نقد، فمن ذلك: إيراده قول ابن 

 مالك يف الحال: 

 الحال وصاق فضلةق منتصُب مفهم يف حالي

َب عليه بقوله: ويف هذا الحدِّ نظر؛  فذكر ابن هشام هذا البيت ليشرحه؛ ُثمَّ عقَّ

ألن النصب حكٌم، والحكم فرع التصور، والتصور متوقٌف على الحد فجاء 

 الدور.. انتهى كالمه. 

 وذكر أيًضا يف باب التمييز قول ابن مالك: 

 ُينصب تمييًزا بما قد فسره 

لمذكور يف هذا البيت؛ ألن الناصب لتمييز النسبة هو لُيبيِّن ُبطالن التعميم ا

الُمسند نفسه وليست النسبة، فهذا ملمح مهم يجب أن تنتبه إليه وأنت تقرأ يف هذا 

 الشرح. 
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األنصاري  كتاب أوضح املسالك البن هشام حماضرة: 

 رمحه اهلل
 امللمح الثاني: 

أنَّ ابن هشام قد التزم برتتيب أبواب األلفية، يشرح النحو ملتزًما برتتيب أبواب 

لم يلتزم برتتيب أبيات األلفية، فكان ينثر أبيات األلفية األلفية؛ لكنه يف داخل الباب 

ويضيف من عنده ما يراه مهًما، ُثمَّ يصوغ كل ذلك بقالٍب جديد يقسم فيه الباب 

إلى فصول غالًبا، ُثمَّ ُيرتب المعلومات وينظمها تنظيًما على حسب ترتيب 

ن الباب المعلومات وحصرها، وجمع األشباه إلى بعضها، فكان يهتم أن يكو

مرتًبا ترتيًبا علمًيا صحيًحا يبتدئ بالتعريف، ثم يقسم الباب إلى فصول إذا احتاج 

إلى ذلك، وإذا ذكر المسألة فإنَُّه يضم األشباه إلى بعضها يف مكان واحد ويحصر، 

يعني يقول: الشروط خمسة وهي كذا، األقسام ثالثة وهي كذا، ينص على الحصر 

الشروط متفرقًة يف األبيات، ربما أحدها يف البيت  ويذكرها؛ حتى وإن كانت هذه

الثاين، والشرط الثاين يف البيت الرابع، والشرط الثالث يف البيت األخير، هو يجمع 

 األشباه مًعا وينصُّ عليها، وينص على أن الشروط عددها كذا. 

دعونا نأخذ مثااًل ُيبيِّن ذلك: فمن األمثلة يف باب الصفة المشبهة، الصفة 

لمشبهة على صغر هذا الباب عنده واختصاره، نجد أن ابن هشام قد ذكر تعريفها، ا

 ُثمَّ قسمها يف فصلين:

الفصل األول يف الصفة المشبهة ذكر فيه الفروق التي بين الصفة المشبهة 

واسم الفاعل، ويف الفصل الثاين جعله خاًصا للكالم على معمول الصفة المشبهة، 

فبذلك رتب الكالم على الصفة المشبهة، ففي الفصل األول قلنا: ذكر الفروق التي 

هذا الفصل؟ يعني معنى كالمه لكي  بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ماذا قال يف

ال نطيل بنقل كل كالمه، ذكر أن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل منحصرٌة 

كذا يقول، منحصرة يف خمسة أمور وهي: أهنا ُتصاغ من الالزم دون المتعدي، 

وأهنا تكون مجاريٌة للمضارع وغير مجارية، وأنَّ منصوهبا ال يتقدم عليها، وأهنا 
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ان الحاضر الدائم دون الماضي والمستقبل، وأنُه يلزم كون معمولها سببًيا، للزم

فذكر أن الفروق خمسة حصًرا وعدها، هذه الفروق الخمسة موجودة يف األلفية؛ 

ولكنها منثورة يف ثالثة أبيات، وبين الشروط ذكر ابن مالك مسائل ُأخرى؛ فلم 

ال ابن مالك يف باب الصفة يجمع الكالم على هذه الشروط يف مكاٍن واحد؛ فق

 المشبهة: 

 وصااااااااو ها ماااااااان اللٍم لحاضاااااااارِ 

 

 كطااااااهر القلاااااب جميااااال الظااااااهرِ   

 وعماااااال اساااااام فاعاااااال المعاااااادى  

 

 لهااااا علااااى الحااااد الااااذي قااااد ُحااااد    

 وسااااابِ ماااااا تعمااااال فياااااه مجتناااااب  

 

 وكونااااااااااه ذا سااااااااااببيٍة وجااااااااااب   

فالشروط موجودة؛ لكن لم ينص ابن مالك على أنَّ الفروق منحصرٌة يف عدد،  

وفصل بين هذه الفروق بالكالم على عمل الصفة المشبهة، وتبعه يف ذلك أغلب 

اح الذين يشرحون بالطريقة المعتادة، يذكرون البيت ويشرحونه، والبيت  الُشرَّ

قيل ذكر هذه الفروق لكن مبعثرة، وبينها الكالم على ويشرحونه.. وهكذا كابن ع

عمل الصفة المشبهة، فلم ينص على عددها ولم يجمع األشباه بعضها إلى بعض 

كما عمل ابن هشام، فابن هشام من أهم خصائص وميزات كتابه، أنه يجمع 

 ه. األشباه إلى بعضها، ويحصر ويعد لك المسألة عًدا، فهذه ميزة كبيرة جًدا يف كتاب

ألنك إذا ضبطت المسألة بالحصر، وعلمت أن الشروط منحصرة يف كذا، وأنَّ 

المسألة كلها تنقسم إلى قسمين: األول لها خمسة شروط، الثانية لها شرطان؛ 

فمعنى ذلك أنك أتقنت المسألة وال ُيتصور أن يخرج عنها شيء يف بالك، عرفت 

ا إذا قرأت عن المسألة بشكٍل الذي يدخل فيها، وعرفت الذي ال يدخل فيها، أمَّ 

عام، فإنك ستفهمها أيًضا بشكٍل عام، فلو أتتك أي إشكالية ال سببت لك إشكال 

هل تدخل أو ال تدخل، أما إذا عرفت المسألة حصًرا عًدا؛ فإنك حينئٍذ ستتقن 

 المسألة وتتقن العلم وأنت متأكد مما تقول تصويًبا أو تخطيًئا. 
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األنصاري  كتاب أوضح املسالك البن هشام حماضرة: 

 رمحه اهلل
: -رحمه اهلل-ماذا قال؟ ننقل عبارته بالنص، قال  أن ابن هشام يف باب النسب

ا "أي: ياء النسب،  "وُيحذف لهذه الياء" أمورق يف اآلخر، وأمورق متصلةق باآلخر: أم 

ا األمور المتصلة باآلخر فستةق أيًضا"وذكرها،  "األمور التي يف اآلخر فستة  "وأم 

 وذكرها، انتهى كالمه. 

وهذه الستة والستة األخرى يف األلفية لكنها منثورة مسرودة غير مرتبة، وهكذا 

يف شروحها التي التزمت برتتيبها، إًذا هذه الميزة وهي: أنَّ ابن هشام صاغ ترتيب 

الباب بطريقٍة علمية بحيث تضبط الباب ضبًطا تاًما، بتعريفه إن كان ينقسم يذكر 

فيه صور يذكرها، إن كانت الصورة لها شروط  أقسامه وينص عليها، إن كان القسم

يذكرها، وأحياًنا ينص على بعض المحرتزات بحيث تخرج بتصور كامل تام 

منضبٍط للباب ولمسائله، فتخرج بذلك طالب علم، فهذه الميزة من أهم األمور 

التي جعلت العلماء يقدمون هذا الشرح، ويقررونه يف معاقل العلم؛ ألنه يقدم 

ًة عظيمًة بحصر المسائل العلمية، يقدم له تصوًرا كاماًل بحيث يحيط للطالب خدم

بالمسألة وما يدخل فيها وما ال يدخل بصورة ال لبس فيه أو ال غموض، فإذا انتبه 

الطالب لهذه الميزة عظمت استفادته من هذا الكتاب، وكان حريًصا على ضبطه، 

 هذا الملمح الثاين. 

 أمَّا امللمح الثالث: 

كتاب أوضح المسالك مختصر وموجٌز جًدا، والموازنة بين أوضح أنَّ 

د ذلك وتوضحه؛ فشرح ابن عقيل لو ُطبع متنُه  المسالك وبين شرح ابن عقيل تؤكِّ

دون هوامش وتعليقات فسيكون كتاًبا كبيًرا ال يقل عن خمسمائة صفحة أو ستمائة 

ا أوضح المسالك فإنه إذا ُطبع َمْتنُُه دون هو امش، فسيكون كتاًبا لطيًفا ال صفحة، أمَّ

يتجاوز مائتي صفحة، وقد أتيت بالنسخة معي، وهو مطبوع متنه فقط يف ُكتيب 

صغير، وجهزته يف المكتبة بجانب األوراق، فأتيت باألوراق ونسيته، فلو رأيتموه 
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هو ُكتّيب صغير لكن مع التعليقات صارت أربع مجلدات، وإال هو يأيت يف ثلث 

 لمجلدات األربعة. يعني مجلد من ا

على إيجازه،  "أوضح المسالك"ومع ذلك أنه مختصر جًدا، نجد أن كتاب 

أكثر امتالًء بالمادة العلمية من شرح ابن عقيل ومن كثير من كتب النحو؛ فابن 

ا ابن هشام  عقيل لطريقته التي ارتضاها يكاد يقتصر على شرح أبيات األلفية؛ أمَّ

التي نقصت من األلفية، وُيكمل المسألة حتى  فمن منهجه أنه يستكمل المادة

يستويف فصولها وشروطها وأقسامها وأحكامها، وليتضح ذلك ننظر إلى بيت ابن 

 مالك يف باب الضمير، من أبيات ابن مالك يف باب الضمير قوله: 

 ومااااان ضااااامير الرفاااااج ماااااا يساااااتتر 

 

 ك افعاااال أوافااااِ نغتاااابا إذ ُتشااااكر   

يتكلَّم ابن مالك يف هذا البيت على استتار الضمير وجوًبا وجواًزا، مسألة  

معروفة ومشهورة، ابن عقيل شرح هذا البيت يف ستة عشر سطًرا، لم يزد فيها على 

قاله ابن مالك، فاقتصر على أربعة مواضع لالستتار الواجب، وهي التي مثَّل لها  ما

ولم يذكر شيًئا من مواضع االستتار  "افعل، أوافِ، نغتبا، إذ تشكر"ابن مالك بـ 

 الجائز، وإنما مثَّل له. 

ا ابن هشام فشرح البيت يف سبعة أسطر، يعني أقل من نصف شرح ابن  أمَّ

ط بالمسألة واستكمل النقص، فحصر االستتار الواجب يف عقيل، ومع ذلك أحا

ثمانية مواضع، وحصر االستتار الجائز يف أربعة مواضع ومثَّل للجميع، وهذا يبين 

قدرة ابن هشام البارعة على اختيار الكلمات التي تدلُّ على المقصود، وتغني عن 

 .-رحمه اهلل -غيرها كما سبق يف كالم السيوطي عنه

إيجاز ابن هشام يف كتابه: أنه كان يقتصر على موطن الشاهد شعًرا ومن مالمح 

ونثًرا.. وغير ذلك إالَّ قلياًل، يعني لم يكن يذكر البيت كاماًل، وإنما يذكر فقط 

موطن الشاهد، اآلية ولو كانت قصيرة ال يذكرها، وإنما يكتفي بوضع الشاهد، 
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األنصاري  كتاب أوضح املسالك البن هشام حماضرة: 

 رمحه اهلل
لنخرج منه إلى  "لكأوضح المسا"فهذه أهم المالمح يف هذا الكتاب كتاب 

 الخالصة، ويف خالصة الخالصة ما انتهينا. 

 الخالصة: 

أراد أن يكون كتابه مختصًرا يف النحو،  -رحمه اهلل-الخالصة أن ابن هشام 

؛ ليكون تذكرًة لطالب النحو، -كما ذكر يف مقدمة الكتاب-اجتهد يف هتذيبه وترتيبه 

ب بطريقة شديدة حتَّى إنني أظن أنك لن تستطيع أن تحذف منه ك لمة، يعني ُمهذَّ

 جًدا، بحيث ال تجد فيه كلمة زائدة. 

ب العلم أنه إذا درس علًما ما  فطالب العلم من أهم مهماته المعروفة عند ُطالَّ

ب اليوم،  أن ُيلّخص لنفسه فيه مختصًرا مهذًبا يكون تذكرًة له، وهذا ما يفعله الُطالَّ

اسبه يف ملخص أو يف رؤوس أقالم أو نحو فإنه يلخص المسألة بالطريقة التي تن

ذلك، فإذا جاء االختبار راجعوا هذا الملخص قبل مراجعة تفاصيل العلم 

ومسائله، وإذا أرادوا تذكر ما درسوه راجعوا هذا الملخص فيكفيهم يف تذكر 

ب وعِمل لهم هذا  التفاصيل والمسائل؛ فابن هشام اختصر ذلك على الُطالَّ

أوضح "قن، الذي يجب على الطالب واألستاذ أن يكون الملخص المهذب المت

محور دراستهم شرًحا وفهًما واستدالاًل وترجيًحا؛ فالطالب الذي فهم  "المسالك

النحو، وأراد أن يتعمق فيه وأن يتوسع وُيبِدع يستطيع أن يستفيد من أوضح 

أوضح "المسالك كثيًرا، والطالب الذي لم يفهم النحو ودخل الجامعة ودرس 

صعب، ولكن ألن  "أوضح المسالك"سيجد صعوبًة فيه، ال ألن  "المسالك

ق يف النحو واإلبداع فيه،  "أوضح المسالك"لطالب ليس فاهًما للنحو، و للتعمُّ

 وليس لتفهيم النحو. 
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 التعليم يف كل العالم ينقسم قسمني: 

وهذا مهمته الُكربى : "االبتدائي، والمتوسطة، والثانوية"التعليم األولي العام 

م الطالب مبادئ العلوم.   التفهيم، أنه ُيفهِّ

: التعليم العالي الجامعي، هذا ليس مهمته التفهيم، ما والقسم الثاين أو اآلخر

يف جامعة تفتح لكي تفهم الطالب، الطالب ال يأيت إلى الجامعة إال وقد انتهى من 

ص واإلبداع، تأيت إلى مرحلة الفهم، والجامعات يف كل العالم مهمتها ال تخصُّ

الجامعة تقول: أريد أن أتخصص يف العلم الفالين، يقولون: اذهب إلى ُكليَّة هذا 

 العلم، ال لكي يفهموك هذا العلم، ولكن لتخصص فيه وُتبِدع. 

فمن الخطأ أن يأيت الطالب إلى الجامعة ويف باله أنه يريد أن يفهم مبادئ 

عات؛ بل إنَّ هذا يفسد عمل الجامعات ويجعلها العلوم، فليس هذا من عمل الجام

ثانوياٍت عالية، ال جامعات، ثم يخرج الطالب من الجامعة وهم يف الحقيقة ُطالب 

ثانوية، وليسوا طالب جامعة، غير قادرين على العمل بطريقٍة صحيحة يف وظائفهم 

 وأعمالهم التي تسلموها. 

م، اعلم أنه ليس فالطالب الذي يقول: إن األستاذ الفالين يف ا لجامعة ال يفهِّ

بطالب جامعي، بل الطالب الجامعي هو الذي يقول: الطالب الفالين لم يحط 

بالمسألة، أو األستاذ الفالين ال يحسن عرض المسألة وترتيبها، أو إن األستاذ 

ا تقول: إنَُّه  الفالين ال يحرك يف الطالب مكان من العلم واإلبداع.. ونحو ذلك، أمَّ

م.. ليس هذا من عمله أصاًل لكي يقوم به، مع أنَّ كثيًرا من األساتذة اآلن لم يُ  فهِّ

تحت ضغط الواقع يحاولون أن يجمعوا بني األمرين: يفهمون، ثم بعد ذلك 

يتوسعون ويتعمقون، وإن كان الوقت ال يسمح لكل ذلك، فضعف بذلك التدريس 

 الجامعي. 
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ال يحتاج إلى  "أوضح المسالك"وُكلُّ ذلك الذي قلناه ال يعني أن كتاب 

شرح، نحن قلنا: أنه مختصر، وعبارته دقيقة، بل هو موضوٌع يف الجامعة؛ لكي 

أوضح "يكون محور الشرح والدرس كبقية المتون يف مختلف العلوم، وألن 

مختصٌر مهذب متن، صار محتاًجا إلى الشرح والتوضيح؛  -كما سبق- "المسالك

نفسه؛ لننتقل بعد  "أوضح المسالك"م على كتاب فلهذا خدمه كثيرون، هذا الكال

 ذلك إلى الكالم على شروحه ومن خدموه. 

متٌن مختصر كمتون الفقه، ومتون مصطلح كما علمنا  "أوضح المسالك"

الحديث، وأصول الفقه.. وغير ذلك، فصار محتاًجا إلى شروٍح وحواٍش، 

ب حتى المتخصصين يف كلية اللغة  العربية أو الشريعة، وتعجب أن بعض الُطالَّ

شرًحا ليعود إليه، فأهم شروح  "أوضح المسالك"يتخرج وهو ال يعلم أن لـ 

شرح اسمه  "التصريح بمضمون التوضيح"وأحسنها هو:  "أوضح المسالك"

وهو للشيخ خالٍد األزهري، المتوىف سنة خمٍس  "التصريح بمضمون التوضيح"

ق وُطبع، وأفضل طبعاته الطبعة  وتسعمائة، قرين اإلمام السيوطي، هذا الكتاب ُحقِّ

التي حققها الدكتور/ عبد الفتاح بحيري يف خمسة مجلدات، بتحقيٍق علمٍي جلد، 

وخٍط واضح، وتعليقاٍت حسنة، وُهناك طبعٌة قديمة للتصريح يف مجلدين بخٍط 

ب هذا الزمان، لكنَّ معه حاشيًة نفيسة للشيخ يس  صغير، وقد يكون متعًبا لُطالَّ

 مي الحمصي، وهي حاشية نفيسة ربما يحتاج إليها المتخصصون. العلي

ب ندُرس،  وكان بعُض شيوخنا يف كليات اللغة العربية يقولون لنا ونحن ُطالَّ

يقولون: هل تعرفون الكتاب السري ألساتذتكم؟ قال: أنا سأخربكم اليوم عنه، 

األساتذة  لماذا؟ ألنَّ كثيًرا من "التصريح بمضمون التوضيح لألزهري"هو: 

يحضرون من التصريح، فلو أنَّ الطالب راجع التصريح لعرف ما سيشرحه 

ق على أستاذه، بمعرفة تفاصيل المسألة أو النقد  األستاذ، وما سيزيده، وربما تفوَّ
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الموجه إليها، أو إلى كالم ابن هشام، أو إلى كالم ابن مالك، أو إكمال المسألة، أو 

 ذلك. الخالف يف المسألة، .. ونحو 

ق التصريح الدكتور عبد الفتاح بحيري:  وقد عرف القائمون "قال ُمحقِّ

وحل  "أوضح المسالك"بالتدريس يف تلك المؤسسات التعليمية أن مفتاح مغاليق 

؛ ولذا حرص الجميع أساتذًة "التصريح"مشكالته وتوضيح قضاياه إنما يكمن يف 

ًبا على اقتنائه كم على الرجوع إلى هذا الشرح، فهو انتهى كالمه؛ فلهذا أحث "وُطالَّ

 يفيد كثيًرا كما سيأيت يف الكالم على منهجه. 

له قصٌة طريفة، وُيسمى الوقَّاد؛ ألنه كان من عامة  -رحمه اهلل تعالى-األزهري 

الناس، وكان يعمل وقاًدا يف األزهر، يأيت بالُسُرج ويضع فيها الزيت والفتيل، ثم 

ل أشعلها، وإذا نقص الزيت زاده.. وهكذا، فمرًة وهو يشعل الفتيل، فإذا أقبل اللي

يصلح السراج ويضيف إليه الزيت والُطالب عند األساتذة انسكب شيٌء من 

الزيت على أحد الطالب، فقال له: يا جاهل  انتبه، فوقعت يف نفسه، فأراد أن 

عليه حتى صار شيخ  يطلب العلم وهو كبير قد تجاوز األربعين، ففتح اهلل 

زهر، هذا هو خالد األزهري، هو فقيه كبير، لكنُه أيًضا عالٌم يف اللغة، وأشهر األ

 . "التصريح"كتبه وأعظمها يف اللغة هو كتاب 

جعل شرحُه مخلوًطا بكالم ابن هشام، أي:  "التصريح"األزهري يف كتابه 

جعل كالمه وكالم ابن هشام كالًما واحًدا، ويسمون ذلك: الشرح الممزوج، 

شرح بطريقة قال وأقول، وهي الطريقة المشهورة؛ ألهنا أسهل، قال فالن بخالف ال

ا الشرح الممزوج فصعب،  وأقول، أو قال المصنف وأقول.. أو نحو ذلك، أمَّ

يحتاج إلى مهارٍة عالية لكي تجعل كالمك وكالم الكتاب المشروح كالًما واحًدا؛ 

 فال يعاين الطالب من االنتقال من المتن إلى الشرح. 

ومن أمثلة ذلك أنَّ ابن هشام قال يف إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر، 
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ا قولُه تعالى: "ماذا قال؟ سأقرأ فقط سطًرا ونصًفا البن هشام، قال:   ڱ ڳ يئوأم 

؛ يف قراءة قنبل، فقيل: َمن موصولة، وتسكين يصبر [90]يوسا: ىئ ڱ ڱ

 انتهى كالمه.  "إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة

ا قوله تعالى: "فقال:  "التصريح"فشرح األزهري ذلك يف   ڱ ڱ ڳ يئوأم 

؛ بنثبات الياء من يتِقي وتسكين يصبر، يف قراءة قنبل عن ابن كثير ىئ ڱ

فاخُتلا يف تخريجها، فقيل: َمن موصولة ال شرطية، ويتقي مرفوعق ال مجزوم، 

لتوالي حركات الباء الموحدة،  وتسكين يصبر مج أنه معطوفق على مرفوع، إما

والراء من يصبر، والفاء والهمزة من فنِن  كما يف يأمركم بنسكان الراء، تنزياًل 

للكلمتين بل الثالأل منزلة الكلمة الواحدة، وهم يكرهون توالي أربج متحركاٍت 

 انتهى كالمه.  "فيما هو كالكلمة الواحدة

وقد بيَّن األزهري منهجه وعمله يف خدمة "أوضح املسالك" يف عشرة 
 أمور وهي اختصاًرا: 

 األول: أنه مزج شرحُه بشرح ابن هشام، وهذا شرحناه. 

 الثاين: أنُه تتبَّع أصول ابن هشام التي أخذ منها. 

 الثالث: أنه ذكر ما أهمله ابن هشام من الشروط. 

رية، ونسبها إلى قائليها، وأكمل اآليات الرابع: أنه أكمل األبيات الشع

 واألحاديث وبقية الشواهد. 

 الخامس: أنه ضبط األلفاظ الغريبة وشرحها. 

 السادس: أنه ذكر أبيات ألفية ابن مالك يف مواضعها من الشرح. 

ح بين األقوال.   والسابع: أنه ذكر حجج المخالفين ورجَّ
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 الثامن: أنه ذكر العلل النحوية. 

 أنه نقد ما يحتاج إلى نقٍد من كالم ابن هشام، أو كالم ابن مالك. التاسع: 

 العاشر: أنه بين ما هو من عنديات ابن هشام وما هو من منقوالته. 

إذا عاد إليِه الطالب،  "التصريح"وهو  "أوضح المسالك"فهذا أهمُّ شرح لـ 

أوضح "فإنُه بإذن اهلل سيفهم أوضح المسالك، األصل يف الطالب أنه يقرأ 

فما كان واضًحا الحمد هلل، إن وجد مسألًة غير واضحة، أو إشكال أو  "المسالك

 أراد يتوسع فيها فإنه يعود إلى التصريح، ويجد يف التصريح إن شاء اهلل ما يطلب. 

وُهم كثير، لكن سنذكر الخدمات القريبة من  "أوضح المسالك"وممن خدم 

: محمد ُمحيي "أوضح المسالك"م الطالب التي يستطيع أن يراجعها، وممن خد

الدين عبد الحميد يف تحقيقه المذكور للكتاب، وتحقيق محمد محيي الدين 

 تميَّز بأمور أهمها ثالثة أمور:  -رحمه اهلل-عبدالحميد 

: أنَُّه أعرب جميع الشواهد الشعرية، وهذا يفيد الطالب الذي يريد أن األول

ى يف اإلعراب، وأن يقرأ يف اإلع راب لكي يكون كالتمرين له يف األعاريب، يتقوَّ

ب عندهم مادة جيدة يف النحو، ويحس  وهذا مهم جًدا للطالب؛ فإنَّ كثيًرا من الُطالَّ

مع ذلك بضعٍف ونقص، ولو سألته ما الضعف والنقص الذي عندك ال يستطيع أن 

ف يحدده؛ ألنه كجدار مبني فيِه خروم، لكنه ال يستطيع أن يحدد هذه الخروم، كي

تكتشف هذه الخروم والنواقص عندك؟ بطرق من أفضلها: أن تقرأ يف كتب 

األعاريب المفصلة، كأعاريب محمد محيي الدين عبد الحميد، تقرأ كل إعراب 

يمرُّ بك ال تفهمه أو تستشكله هذا نقص عندك يف بنائك العلمي، وجدت نقًصا 

ه من اإلعراب، لماذا قال اسأل عنه، لماذا قال تمييز أنت تظنه حال، قال: ال محل ل

مع الفعل الماضي: ال محل له من اإلعراب؟ تسأل عندك إشكال، وهكذا يف كل 
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مسألة تستشكلها أو ال تفهمها، هذا إشكال عندك تقف وتسأل فبهذه الطريقة تسد 

هذه الفتحات والنواقص شيًئا فشيًئا وتستفيد فائدة كبيرة جًدا يف القراءة يف كتب 

 األعاريب. 

مما تميَّز به محمد محيي الدين عبد الحميد: جودة مناقشته  ر الثايناألم

للمسائل النحوية، يناقش مناقشة قوية وجميلة، فالرجل متمكن يف العلم، ويقرأ 

أغلب كتب هذا الفن قبل أن يناقش المسألة، ثم يلخصها لك بطريقة متينة علمية 

 دة كبيرة جًدا. بأسلوب جيد وجميل، بأدب مع المخالفين، فتستفيد فائ

يف تحقيق محمد محيي الدين: جمال عبارته ووضوحها،  الميزة الثالثة

وأساليبه الحلوة التي يختم هبا مباحثه، بعض العلماء يعني يكون يف أسلوبه مسحة 

اذ من بعض الكلمات  أدبية ماشي، وبعض العلماء يكون يف أسلوبه يعني جمال أخَّ

دين التي يحسن استعمالها ووضحها يف مواضعها، ومن هؤالء: محمد محيي ال

عبد الحميد، تقرأ ثم تأيت كلمة يف الصميم يعني يف مكاهنا الصحيح، مرًة من  بعد 

مرٍة من بعد مرٍة من بعد مرٍة حتى تكتسب هذا األسلوب، واقرأ له ثم انظر كيف 

يختم المسألة، يف أغلب المسائل التي يحققها يختم بعبارة جميلة جيدة فتفيدك 

 استفدت منه من الناحية العلمية. أيًضا من ناحية األسلوب، بعد أن 

محمد عبد العزيز النجار يف تحقيقه المذكور  "أوضح المسالك"وممن خدم 

للكتاب، وتميَّز تحقيقه بأنُه علَّق على أغلب ما يحتاج إلى تعليق، إال أن تعليقاته 

كانت مختصرة، بخالف محمد محيي الدين الذي لم ُيعلِّق إالَّ على المسائل 

االهتمام باألبيات الشعرية، وهناك مسائل يعني كثيرة لم ُيعلِّق عليها المهمة مع 

ار، أو أن تعود إلى التصريح.   فتحتاج مع كتاب محيي الدين، أن تعود إلى النجَّ

ُهناك أيًضا شروح معاصرة ألوضح المسالك، ومسموعة، أنا أعرف منها 

أوضح "اب شرًحا ألستاذنا الدكتور/ محمد الفاضل، فقد شرح أوائل كت
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 ، يف أشرطة مسموعة وأظنها يف النت. "المسالك

قد ُقرئ قراءًة صوتية، ممن قرأه  "أوضح المسالك"أشير أيًضا إلى أن كتاب 

قراءًة مسجلة شيخ شيوخنا الدكتور/ توفيق محمد سبع، وهذه القراءة موجودة يف 

 النت. 

 خالصة الخالصة: 

شاء اهلل تعالى، خالصة الخالصة أن نأيت إلى خالصة الخالصة، ونختم هبا إن 

واالستفادة منه تتلخص فيما يبدو لي  "أوضح المسالك"إنَّ أفضل طريقٍة لدراسة 

 يف اآليت: 

: أن تقرأ أبيات األلفية التي سيشرحها ابن هشام، وأن تحفظها الخطوة األولى

 أن تحفظ المهم منها على األقل. 

: أن تقرأ شرح ابن هشام لهذه األبيات يف أوضح المسالك، أن الخطوة الثانية

تحاول أن تفهمه وتستوعبه، وذلك بمراجعة شرحه: التصريح بمضمون التوضيح، 

 وبمراجعة التعليقات التي عليه، حتى تجد أنك فهمت المسألة واستوعبتها جيًدا. 

رؤوس : أن ُتلخص موجًزا لما فهمته من ذلك، على شكل الخطوة الثالثة

أقالم، وحاول أن تكون مرتبًة يف جداول ومشجرات ونحو ذلك، وُيمكن أن 

للدكتور فهمي  "زاد الطالب من أوضح المسالك"تستفيد يف ذلك من كتاب اسمه 

على شكل أرقاٍم ومشجرات، ولكن  "أوضح المسالك"النجار، حاول أن يهذب 

االختصار، وأال األفضل عندي والذي أنصح به الطالب أن تقوم بنفسك هبذا 

تعتمد على أحد؛ ألنك إذا قرأت يف الخطوة السابقتين، وفهمت واستوعبت 

المسألة جيًدا، فإنه لن يختصر لك أحٌد كنفسك، تختصر مسألة بعد أن هضمتها 

وفهمتها جيًدا، تختصرها وتشجرها بطريقٍة مناسبة، وهذا يثبت المعلومات يف 
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عها ومراجعتها، فهذه الخطوة مهمة ذهنك بقوة، ويسهل عليك بعد ذلك اسرتجا

جًدا، وكثير من الطالب ولألسف يتكاسل عنها، إما أن يعتمد على غيره من 

الطالب أو كتاب، أو ينتظر حتى يبقى على االختبار أسبوع أو أسبوعان، ثم يجمع 

المذكرات أو الكتب ويحاول أن يقرأ وأن يحفظ ويعتمد على ذاكرته يف اجتياز 

 قد يجتازه لكنه ال يفهم النحو. االختبار الذي 

: يف طريقك الذي ذكرناه قبل قليل استفد من أسلوب ابن هشاٍم الخطوة الرابعة

الدقيق المحكم، ومن حالوة أسلوب محيي الدين وعباراته الرائقة، ومن مهارة 

األزهري يف مزجه شرحه بشرح ابن هشام، فتستفيد بذلك علًما وأسلوًبا ومهارًة، 

ذه الخطوات بنفسك ونظرك متجه إلى تحصيل العلم والفائدة يف هذه فإذا قمت هب

الكتب، ويف الوقت نفسه تنتبه لهذه األساليب لكي ترسخ عندك وتستفيد منها، 

وأيًضا تنظر إلى هذه المهارة الجيدة يف التنسيق بين الشرحين ليكونا كشرٍح واحد، 

منها إن شاء اهلل يف  فتكتسب أشياء كثيرة جًدا يف وقٍت واحد، وهذه تستفيد

 المستقبل. 

وكما قلت: ال ترضى أن يقوم غيرك هبذا العمل والجهد لكي تكسب الوقت 

أو الراحة؛ ستخسر بذلك ثبات العلم، وتخسر جمال األسلوب، وتخسر مهارة 

 التعامل. 

أوضح "أن كتاب  -حفظك اهلل ورعاك-: اعلم األمر الخامس وهو مهم

و، ومن أدقها، وأكثرها فائدة، فال تلقي سمعك من أحسن كتب النح "المسالك

وعقلك لمن يخذلك عن االستفادة منه، أو من كتب العلم األُخرى، فإنك سوف 

تجد يف كتب النحو األخرى فائدة، ولكنها ليست كالفائدة التي ستجنيها من كتاب 

 إذا عرفت قيمته ومنهجه وأحسنت كيفية االستفادة منه.  "أوضح المسالك"

تيسر جمعه وذكره وبيانه يف هذا الموضوع الذي أراه مهًما، كتاب  هذا ما
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البن هشاٍم األنصاري، قيمته، ومنهجه، وكيف يستفيد منه  "أوضح المسالك"

 طالب العلم، وجزاكم اهلل خيًرا واهلل أعلم. 

 وما هو أفضل شروح األلفية فائدًة يف اإلعراب؟  طالب:

اًما هبذا السؤال، أفضل شروح األلفية ال أدري ماذا يقصد السائل تم الشيخ:

من جهة اإلعراب، فجميع كتب النحو المتقدمة فيما أعلم ال تتكلم على طريقة 

اإلعراب، على أركان اإلعراب، على مصطلحات اإلعراب، هذا األمر شبه اتفاق 

أو شبه ُعرف على أنه مما يأخذه الطالب من الشيخ، فلهذا ال تجد هذا األمر يف 

و، وأيًضا يف كتب الشروح، لكن إذا كان السؤال يعني كتب الشروح التي كتب النح

اهتمت بإعراب األلفية نفسها، فنعم هناك شرح المكودي بعد أن يشرح البيت 

لخالٍد األزهر  "إعراب األلفية"ُيعرب البيت كاماًل مثاًل، هناك كتاب أيًضا اسمه 

ائل نحوية، أعرهبا كلها من أولها صاحبنا، الكتاب فقط يف إعراب األلفية، ما فيه مس

 إلى آخرها، إن كان هذا السؤال فهذا الجواب. 

س: أحسن اهلل إليكم، ويسأل عن عقيدة ابن هشام وقال: هل يوجد كتابق 

 جمج مسائل النحو المتعلقة بالعقيدة  

نعم؛ ُهناك دراسات يف أقسام العقيدة، عن عقائد أهل اللغة، عقائد  الشيخ:

ائد التي انتشرت مثاًل يف القرن الفالين، موجود هناك كتاب عن عقائد  النحويين، عق

اللغويين إلى القرن الخامس فيما أظن، ويف دراسة جيدة، نسيت المؤلف، مطبوع 

يف مكتبة دار المنهاج على ما أظن، كتابة جيدة، ذكر أهم أهل اللغة من اللغويين 

ئدهم، نأخذ يف االنتباه يعني إلى والنحويين والبالغيين إلى غيره، وتكلم على عقا

أن كثيًرا من أهل اللغة لم يكونوا متخصصين يف العقيدة؛ فلهذا ليست لهم 

مشاركات يعني عميقة يف العقيدة، أو تقرير العقيدة، أو الدفاع عن مذاهب 

منحرفة.. أو نحو ذلك، إال أهنم نشأوا يف هذه البيئة، ودرسوا يف بداية دراساهتم 
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خهم كان متأثر هبذه العقيدة، فظهر تأثرهم يف بعض يعني المسائل أو كتاًبا أو شي

بعض الُجمل يف كتبهم، إالَّ أن بعض العلماء قد يكون لغوًيا ومتخصص أيًضا يف 

العقيدة، يعني مثل: عبد القاهر الجرجاين يعني عالم هنا يف العقيدة وعالم يف 

ومع ذلك متخصص أيًضا يف البالغة مثاًل، أبو القاسم الزمخشري نحوٌي كبير، 

العقيدة ومن كبار المعتزلة، فهؤالء ُيحذر منهم، تجد أن عقيدهتم متجذرة يف 

كتبهم، وخاصًة مثاًل يف التفسير، أو كتاب مثاًل يف شرح األحاديث.. أو نحو ذلك، 

 لكن يف كتاب نحوي خاص بالنحو، سيقل هذا األمر، ستجد له أثر، سيقل. 

عروف أنه معتزلي، وأنه يعني كما يقولون: معتزلي يعني الزمخشري مثاًل م

ل يف العربية  محرتق، ويف الكشاف معتزليات متعددة، لكن عندما نأيت إلى الُمفصَّ

كتابه يف النحو ما تكاد له شيًئا من االعتزال؛ ألن ما يف مجال واسع؛ فلهذا مسكوا 

مسألة واحدة وفيها  تفيد التأبيد أو التأكيد، يعني "لن"عليه مسألة واحدة يف أن 

 كالم أيًضا طويل عريض. 

نشأ يف بيئة وعصر، كان يعني الغالب  -رحمه اهلل-ابن هشام كذلك، ابن هشام 

عليهم منهج األشاعرة، لكنه ليس عالًما يف هذا المنهج، هو يف األصل نحوي 

 "أوضح المسالك"وأيًضا متفقه له عالقة بالفقه وليست له كتب يف الفقه، يف كتابه 

يف كتبه األخرى، قد يكون يف آثار خفيفة، مثاًل كما ذكر يف باب النعت، أو يف باب 

؛ [22]الفجر: ىئ ی ی يئاإلضافة مثاًل، عندما ذكر يف حذف اإلضافة أنه 

يعني: وجاء أمر ربك، ومسائل مثل هذه المسائل هذه ُيمكن أن ُيعلق عليها ويكون 

 األمر سهاًل، نعم. 

 س: أحسن اهلل إليكم، يسأل عن رأيكم يف كتاب شرح الُلمج للعكبري  

شرح الُلمع للعكربي؟  هو من كتب النحو المعتربة، ولكنه ليس من  الشيخ:
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كتب النحو يعني التعليمية أو التي ُتدرس أو نحو ذلك، لكن العكربي عالم متقدم 

الكبار، مثل مثاًل: سيبويه أو وله آراؤه ومكانته، ولكنه ال ُيعد مثاًل كعلماء النحو 

المربد، أو الفارسي، أو ابن مالك، أو ابن هشام، لكنه ُيعد من ُعلماء النحو الذين 

ُتنقل آراؤهم ونقاشاهتم ونحو ذلك، وله كتاب آخر اسمه الُلباب أيًضا للعكربي، 

 وأشهر كتبه هو كتاب التبيان يف إعراب القرآن، وهذا الذي اشتهر به. 

 عن تحقيقكم أو تعليقكم على الكتاب لسيبويه متى سيخرج  س: سؤاالن 

هذا كما يقولون مشروع عمر أنا لست مستعجاًل عليه، أعمل ألنه  الشيخ:

هو أقدم كتاب يف النحو،  -رحمه اهلل تعالى-يحتاج إلى وقٍت طويل، كتاب سيبويه 

يف ذلك إال بل ربما يكون أقدم كتاب وأول كتاب يف الحضارة اإلسالمية، لم يسبقه 

موطأ اإلمام مالك، موطأ اإلمام مالك كما تعلمون على طريقة المحدثين، منذ ألفه 

وُينقل بالمشافهة ُينقل بالرواية، ولم ُيعرف نقله كتابًة إال يف وقت متأخر بعد ذلك، 

أما كتاب سيبويه فمنذ ألفه وسيبويه يف القرن الثاين، يعني تويف سنة مائة وثمانين، 

وهو ُينقل كتابًة، فصار له أكثر من رواية: رواية المشارقة، تختلف عن فمنذ ألفه 

رواية المغاربة، المشهورة باسم الرواية الرباحية، وهناك رواية مصرية أيًضا 

للكتاب، والرواية المشرقية أيًضا لها أكثر من فرع، والكتاب المطبوع اآلن يعني 

-ن محمد عبد السالم هارون فيه إشكاالت كثيرة جًدا، وإن كان شيخ المحققي

يعني خدمه يف ذلك الوقت خدمًة كبيرة ومناسبة يف ذلك الوقت، لكن  -رحمه اهلل

اآلن نعلم أن الكتاب يعني ليس محقًقا بطريقٍة صحيحة وال كافية، فهناك يعني 

عبارات كثيرة ُأدخلت يف الكتاب ليست من كتاب سيبويه، هي يف األصل حواشي 

الكتاب، وبالعكس هناك كالم لسيبويه ُأخرج من كالم لعلماء دخلت يف نص 

سيبويه، وُهناك يعني أخطاء كثيرة جًدا يف الضبط ونحو ذلك، فلهذا كان العمل 

 يحتاج إلى خطوات: 
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: جمع أكرب قدر ممكن من المخطوطات التي تجعل اإلنسان مطمئنًا األولى

معت قرابة أكثر من إلى أنه يستطيع أن يحقق الكتاب على هذه الروايات، وقد ج

ثالثين نسخة بحيث يعني رأيُت أنني وجدُت نسًخا محرتمة عالية تمثل هذه 

الروايات، ونسخ ليست من هذه الروايات، قد تمثل فروًعا أخرى، ثم بعد ذلك 

يعني يبدأ يستطيع اإلنسان أن يجمع هم البحوث والدراسات التي يعني صدرت 

البحوث، ويعني فرغتها يف كتاب سيبويه يف عن الكتاب، وقد جمعت كثيًرا من هذه 

نسختي، بحيث أستطيع بعد ذلك أن أستفيد منها يف التحقيق؛ ألن سيبويه يعني 

كالمه يتفرق يف المسألة الواحدة يف مواضع كثيرة جًدا، وقد يعني يبدو أنه متعارض 

 يف بعض المسائل. 

ال تنتظره؛ ألنه  التحقيق قد يحتاج إلى وقت؛ فلهذا كل من سألني عنه أقول:

قت قرابة الربع منه، ثم  يحتاج إلى وقٍت طويل، ومع ذلك أنا أعمل فيه، أنا حقَّ

عدت بعد ذلك، بعد أن حصلت على ملحوظات عن العمل، وعدت إلى التحقيق 

مرًة أخرى، والجامعات عندنا لألسف تأكل وقت األستاذ أكاًل، وال تعطيه فرصًة 

 ونسرق من أوقاتنا ما تيسر لهذا العمل واهلل أعلم.  لعمٍل آخر، لكن نحاول أن نأخذ

س: أحسن اهلل إليكم، يقول: تعلمون قصور طالب العلم يف الشريعة، طالب 

 العلم عن علوم العربية األخرى فما هي نصيحتكم  

 يعني ما أهم علوم اللغة األخرى غير النحو؟  الشيخ:

س: ال هو سؤاله معنى كالمه يقول: قصور طالب علم الشريعة عن علوم 

 العربية  

ال شكَّ أن طالب الشريعة مطالٌب بتحصيل علوم اللغة؛ ألن علوم  الشيخ:

اللغة من أهم اآلالت التي تمكنه من ضبط وفهم العلوم الشرعية، القرآن والُسنَّة 
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: -رحمه اهلل تعالى-الم ابن تيمية كما نعرف جاءا باللغة العربية، قال شيخ اإلس

اعلم أنَّ نفس اللغة العربية من الدين، وأنَّ تعلمها فرٌض واجب؛ ألن القرآن "

والُسنَّة جاءا باللغة العربية وال ُيفهمان إال هبا، وما ال يتم الواجب إال به فهو 

 انتهى كالمه، هذا للعامة.  "واجب

ا لطالب العلم، فال يجوز لطالب الع وال يف كالم  لم أن يتكلَّم يف كالم اهلل أمَّ

ل من علوم اللغة ما يمكنه من ذلك، وكالم العلماء قديًما  نبيه  إالَّ إذا حصَّ

وحديًثا مشهور ومعروف؛ ألنه ال يمكن لطالب العلم أن يتمكن يف علوم الشريعة، 

رقاة لعلوم حتَّى يأخذ من علوم اللغة ما يحتاج إليها؛ فلهذا يقولون: علوم اللغة م

الشريعة، يعني ُسلم والتجربة والواقع يثبتان أن الطالب إذا تمكن من علوم اللغة 

 سهلت عليه العلوم األُخرى. 

، قالوا: "إين ألفتي منذ كذا وكذا سنًة من كتاب سيبويه"حتَّى قال الجرمي: 

ام، ألنه كان يف األصل طالب حديث، ُثمَّ تعلَّم اللغة فاستطاع أن يستنبط األحك

ولكي ال أطيل يف هذا األمر، وأنتم تعرفون أهمية علوم اللغة، دعوين فقط أن 

أحيلكم إلى محاضرة وأن أذكر مثالين؛ فليس محاضرة كانت يف الكويت عن 

أهمية علوم اللغة العربية لطالب الشريعة يمكن أن تعودوا إليها، وذكرت فيها أمثلة 

ب العلم الشرعي إذا كان ضعيًفا يف علوم كثيرة جًدا لألمور التي قد يقع فيها طال

 اللغة. 

أذكُر مثالين فقط من األمثلة التي قد يقع فيها طالب العلم حتَّى ولو كان عالًما 

 كبيًرا إذا لم يكن قد أخذ حظه من علوم اللغة: 

فنعلم مثاًل يف تاريخ العقائد أنَّ من أهم أسباب وقوع البدع واألهواء: ضعف 

لعربية، فلهذا كثيٌر من هذه البدع واألهواء كانت عند األعاجم، أو أهلها يف اللغة ا

من تأثَّر باألعاجم؛ ألهنم فهموا القرآن والُسنَّة فهًما أعجمًيا، فكثيٌر ما كان يقول 
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وما  "إنما ُدخلتم من الفهم األعجمي، أو فهمت فهًما أعجمًيا"العلماء لهؤالء: 

ق القرآن هي يف أصلها مسألة لغوية، فأقوى مسألة خلق القرآن عنا ببعيد، مسألة خل

؛ [62]الزمر: ىئ ہ ہ ہ ہ يئأدلتهم على أن القرآن مخلوق، قوله تعالى: 

؛ هذه ىئ ہ ہ ہ ہ يئقالوا: أليس القرآن شيًئا؟ قلنا: بلى، قالوا: واهلل يقول: 

 مقدمتان؛ فالنتيجة: القرآن مخلوق. 

ُهناك أدلة شرعية ُأخرى لن أتكلم عليها، وإنما أتكلم على الفهم الذي أداهم 

إلى فهم اآلية هذا الفهم الخاطئ، العربي عندما يفهم هذا األسلوب ال يفهمه هبذه 

الطريقة، إذا جاء تعميم عند العرب فإهنم يفهمون هذا التعميم فهًما مربوًطا بالفعل 

ية: الخلق؛ ألن اهلل خالق كل شيء، فالمعنى على المذكور، والفعل المذكور يف اآل

ذلك: اهلل خالق كل شيٍء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق يف هذا الكون فإن اهلل 

خالقه، ليس خالقه شيًئا آخر، هذا معنى اآلية، نفي وجود خالق لهذه األشياء 

المخلوقة، هم عكسوا الفهم، ففهموا أن كل شيء مخلوق أو غير مخلوق، كل 

اهلل خلقه، والعرب ال تفهم هبذه الطريقة، أنت إذا قلت اآلن البنك: اذهب  شيء

إلى السوق واشرتِ كل شيء، أو قلت: تفضل ُكْل ُكلَّ شيء، العربي سيفهم: اذهب 

إلى السوق واشرِت كل شيء، يعني اشرتِ كل شيء ُيشرتى، ال يأيت يف ذهنه يشرتي 

رع، ما يأيت هذا يف الذهن، ذهن الناس، أو يشرتي العمارات، أو يشرتي الشوا

العربي، ُكْل ُكلَّ شيء، لن يأكل الصحون ويأكلك.. وإنما ُكل يعني الذي يؤكل، 

وهذا يذكره النحويون يف باب النعت، يقولون: حذف النعت إذا كان معلوًما جائز، 

؛ يعني: اهلل خالق كل شيٍء مخلوٍق، فلم يفهموا هذا ىئ ہ ہ ہ ہ يئوقوله: 

 ا يف هذا اإلشكال الكبير، مع ردوٍد شرعية ليست مجال كالمنا. األمر فوقعو

أمر آخر مثال آخر، هذا مثال ُربما يعني قديم، نأيت إلى مثاٍل حديث أذكره 

عليه الصالة -أحياًنا يف بعض الدروس، نجد اآلن بعض الذين يحتجون بقوله  
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وأشار إلى عنقه، ويحتجون  «واهلل يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح»: -والسالم

 بذلك على أنَّ اإلنسان يجوز له أن يقتل المخالف وأن يذبحه كما ُتذبح الشاة. 

الجواب عن ذلك: أن هذا الفهم هو فهم عامي، الفهم األول فهم أعجمي، 

الفهم هنا فهم عامي ليس فهًما عربًيا، كيف كان ذلك؟ الذبح عندما تعود إلى 

ذا ارتبط بالحيوان كان له معنًى، وإذا ارتبط باإلنسان كان المعاجم وكالم العرب، إ

معناه مجرد القتل، أنت إذا قلت: قتلت فالًنا، أو ذبحت فالًنا، أو نحرت فالًنا، أو 

أهلكُت فالًنا، المعنى: أنك قتلته هذا المعنى، ليس المعنى أنك ذبحته كما ُتذبح 

، ال ُيعرف أن اإلنسان ُيذبح كما الشاة؛ ألن هذا األمر أصاًل ال ُيعرف عند العرب

 ُتذبح الشاة عند العرب. 

ُثمَّ إن ذبح اإلنسان كما ُتذبح الشاة بدأ ينتشر مع القتال وتطاول الزمان؛ حتى 

صار اآلن عندنا يعني معروف أن اإلنسان قد ُيذبح كما ُتذبح الشاة، فإذا قيل: 

ه أنه ذبحه كما ُتذبح شفت فالن كيف ذبح فالن؟ قد يرد على الذهن أن ذلك معنا

الشاة، وقد يرد المعنى العربي المعروف أنه قتله، قد يرد األمران، طيب المعنى 

الجديد هذا أنه يرد على ذهنك أنه ُذبح كما ُذبح الشاة هذا معنى عامي، يعني انتشر 

عليه الصالة -اآلن بسبب انتشار هذا األمر، ال أنه معنى لغوي، طيب النبي 

إلى عنقه يف هذا الحديث، الجواب عن ذلك: أنَّ كل هؤالء الذين أشار  -والسالم

هبذا الخطاب، كلهم قتلوا قتاًل، ما أحد  -عليه الصالة والسالم-خاطبهم النبي 

كذب؟ ال؛ إنما تكلَّم  -عليه الصالة والسالم-ُذبح كما ُتذبح الشاة، فنقول: النبي 

لسيف قد يقطع الرقبة، وهذا بكالم العرب، فأشار إلى رأسه أو إلى حلقه يعني ا

معروف يف القتال، لكن ما ُيذبح كما ُتذبح الشاة، هذا ال ُيعرف عند العرب وال يف 

آداب اإلسالم، فإذا أردت أن تحاج بأمور أخرى ننظر فيها، لكن االحتجاج هبذا 

الحديث، الخطأ فيه خطأ لغوي؛ ألن االحتجاج به احتجاج بالمعنى العامي ليس 
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 رمحه اهلل
ربي، فلهذا يعني اللغة مهمة جًدا قديًما وحديًثا حتى يف األمور النازلة، بالمعنى الع

فال بد لطالب العلم الشرعي أن يأخذ ما يحتاج إليه على األقل إذا توسع فهذا شيء 

 طيب، خاصًة إذا توسع فيما يحتاج إليه، بحيث ما يضر بتخصصه. 

تفسير أو علم الفقه، والعلوم اللغوية عموًما ليست علوم كبيرة، ليست كعلم ال

بحور هذه ال تنتهي، علم النحو أنا كفيل للطالب أنه يف أسبوعين أو ثالثة أسابيع 

ينتهي منه، أقصد من مرحلة فهمه، علم اإلمالء هذا ينتهي منه ثالثة أيام أربعة أيام 

يقول: تخرجت يف  -رحمه اهلل-علم اإلمالء، العروض يقول محمود الطناحي 

أعرف علم العروض ضعيف، فقال لي أحد المستشرقين كان يعمل الكلية وأنا ال 

معه: أخرج لي يا محمود هذا البيت من أي بحر؟ فقلت له: ال أعرف، قال: كيف 

ال تعرف وأنت متخرج يف كلية لغة عربية وما تعرف تخرج؟ يقول: فاستحييت منه 

التي درستها  واستأذنته أسبوًعا، فعدت إلى صندوق عندي يف الغرفة فيه المذكرات

يف الكلية، فبحثت عن مذكرة العروض التي درستها، يقول: فبقيت أسبوًعا ال 

يفارق وجهي وجهها إال للصالة، وبعد أسبوع صرت عروضًيا أتقنت العلم كله، 

فتفرغ أسبوًعا وانتهى من هذه المشكلة، فنقول للطالب: إذا كانت عندك مشكلة 

 ا وانتهى الجواب. علمية، تفرغ لها أسبوًعا وتنتهي منه

س: جزاكم اهلل خيًرا، هؤالء ثالثة يسألون وير بون من فضيلتكم درًسا يف هذا 

الجامج، أحدهم قال: للمبتدئين، والثاين يقول: درًسا يف األلفية، والثالث يقول: 

 درًسا يف أوضح المسالك  

أنه يف هذا  يكون بالتنسيق إن شاء اهلل معنا، واهلل يكتب ما فيه الخير، مع الشيخ:

الفصل قد يصعب األمر؛ ألين أعلنت جدولي وهو مزدحم جًدا ال أظن، يعني غًدا 

إن شاء اهلل عندي محاضرة يف البكيرية، يعني سأذهب بعد صالة الفجر اليوم، أي: 

أين أتأخر يف العشاء، سألقي درًسا عصًرا ومغرًبا وعشاًء، عن اإلعراب طريقته 
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بوع الذي بعده سأشرح النحو الصغير يف وأركانه وبعض ضوابطه، واألس

الدوادمي، والذي بعده النحو الصغير يف بيشة.. وهكذا يف صفر ال أظن يف هذا 

 الفصل، لكن الفصل الذي بعده إن شاء اهلل. 

بإذن اهلل أعانكم اهلل، أستاذي هذه خمس مجموعات من سلسلة ابن  الطالب:

الذهب، وأوضح المسالك،  شرح قطر الندى، وشرح شذور -رحمه اهلل-هشام 

 إن رأيتم تسألون عن كل مجموعة سؤااًل اإلخوة الحاضرين، األمر إليكم. 

يف األلفية بدأ باألحكام اإلفرادية ثم  -رحمه اهلل تعالى-ابن مالك  الشيخ:

 الرتكيبية، األحكام اإلفرادية جعلها يف ثالثة أبواب، ما هذه األبواب الثالثة تفضل؟ 

 اب الكالم. بدأ بب الطالب:

 باب الكالم والكلمة.  الشيخ:

 المعرب والمبني، والثالث: النكرة والمعرفة.  الطالب:

والنكرة والمعرفة نعم أحسنت صحيح، ثالثة أبواب، طيب السؤال  الشيخ:

الثاين: قلنا التصريح له طبعة قديمة مهمة وأهميتها يف حاشيٍة عليها، لمن هذه 

 الحاشية ما توقعتكم تجيبون؟ 

 عبد الفتاح البحيري.  الطالب:

 ال هذا محقق التصريح، ال ال خلفه..  الشيخ:

 الحمصي.  الطالب:

يس العليمي الحمصي، نعم ممتاز، طيب ألفية ابن مالك ألف وبيتان  الشيخ:

اذكر بيتين من ألفية ابن مالك، البيتين متتابعين، نعم هناك ال أعرف اسمه تفضل 

 ارفع صوتك. 
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 للطيف. عبد ا الطالب:

 أهاًل يا عبد اللطيف، تفضل اقرأ شيًئا من األلفية سمعنا.  الشيخ:

  الطالب:

 واالساااااام منااااااه معاااااارب ومبنااااااي 

 

 لشااااااابه مااااااان الحاااااااروف مااااااادين  

 كالشاااابه الوضااااعيا يف اساااامي جئتنااااا  

 

 والمعنااااااااويا يف متااااااااى ويف هنااااااااا  

 وكنيابااااااااة عاااااااان الفعاااااااال بااااااااال  

 

ااااااااااااال    تااااااااااااأثر وكافتقااااااااااااار أصا

 ومعاااارب األسااااماء مااااا قااااد ساااالما  

 

 مااان شااابه الحااارف كاااأر  وساااما  

أحسنت، بارك اهلل فيك، منظومة لطيفة وسهلة يا إخوان، ممكن  الشيخ: 

تستعين بالسماع، هي مقروءة عدة قراءات، كل طالب ينظر القراءة التي يعني يحبها 

وتروق لها ويستمع إليها عدة مرات فسيحفظ منها، وخاصة األبيات المهمة، يف 

 أبيات مهمة: أبيات جمعت الشروط، جمعت األقسام، جمعت التعريفات، يعني 

 بااااااااالجر والتنااااااااوين والناااااااادا وال 

 

 أو الحااااااااااااااااااال فضاااااااااااااااااال ..   

 وهكذا فيحفظ هذه األبيات المهمة.. طيب.  

 ڳ يئذكر يف قوله سبحانه وتعالى:  -رحمه اهلل تعالى-نسأل عن ابن هشام 

 ؛ قراءة من؟ [90]يوسا: ىئ ڱ ڱ ڱ

 قنبل عن ابن كثير. الطالب:

قنبل عن ابن كثير، ربما يعرفها من غير المحاضرة، يعرفها من قبل،  الشيخ:

نعم هذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء، طيب بقي سؤال، السؤال األخير: نريد اسم ابن 

أبيه يكفي،  هشام، ُكنيته ولقبُه واسمه إلى آدم.. نريد كنيته، ولقبه، واسمه واسم

 تفضل. 
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 أبو محمد جمال الدين عبداهلل بن محمد بن هشام..  الطالب:

أحسنت بارك اهلل فيك، وجزاكم اهلل خيًرا، ونفعنا بما سمعنا، واهلل  الشيخ:

 أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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 : حماضرة (7)

 مداد ألفية بن مالك يف امليزان
 

 مع فضيلة الشيخ د.سليمان بن عبد العزيز العيوين حفظه اهلل.

مــع ضــيفنا الكــريم دكتــور/  "يف الميــزان"أهــاًل بكــم مشــاهدينا إلــى فقــرة  المااذيج:

سليمان بن عبدالعزيز العيوين النحـوي المعـروف، وأسـتاذ النحـو بجامعـة اإلمـام/ 

 .   (8)محمد بن سعود اإلسالمية، حياكم اهلل دكتور سليمان 

 أهاًل وسهاًل ومرحًبا.  الشيخ:

وسعداء جًدا بك، ويف الحقيقة أنني سـأكون متكلًفـا يف كالمـي يف هـذه  المذيج:

الليلة؛ ألنني أخشى أن أقع يف لحٍن أو ما شابه ذلك، ثم يعني أقع يف إحراج، حيـاكم 

 اهلل شيخنا الكريم. 

أهاًل وسهاًل حيَّاكم اهلل والعربية ليست بـالتكلف، وإنمـا تقـول بالعربيـة  الشيخ:

 السهلة. 

ميل  ولعل هـذا نتحـدث عنـه يف الفقـرة القادمـة إن شـاء اهلل، ونؤتيـه ج المذيج:

 . -عز وجل -حقه إن شاء اهلل، بإذن اهلل

 إن شاء اهلل.  الشيخ:

                                           
 قناة )الفتي اللغوي(. على  https://youtu.be/0s6oXvYlV2k»(رابط هذه الحلقة المباركة :8)

https://youtu.be/0s6oXvYlV2k%20على
https://youtu.be/0s6oXvYlV2k%20على
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لــدينا هنــا كتــاٌب مهــم جــًدا، قــد يكــون مــن أهــم الكتــب المشــهورة أو  الماذيج:

ذا ونريـد أن نضـع هـ "ألفيـة ابـن مالـك"الموجودة اآلن يف علم النحو، وهـو كتـاب 

الكتاب يف الميزان، من حيث معرفة المؤلف، ومعرفة الكتاب.. ال يعني بالضـرورة 

عندما نضع كتاًبا يف الميزان، أن نتوجه إليه بالنقد كما يفهمـه بعـض النـاس، وعرفنـا 

قبل أسبوع أو أسبوعين تقريًبا، وهذا مما يسهل علينا الحديث عن الموضوع، ألفيـة 

 كريم؟ ابن مالك ماذا تعني شيخنا ال

ــا  الشاايخ: بســم اهلل الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل، والصــالة والســالم علــى نبين

كلمــة غيــر  @» --محمــد، وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــين، فألفيــة ابــن مالــك هــي 

وهي غالًبا معتمد المتعلمين، وخاصًة يف العصـور المتـأخرة،  – «01:4٣ -مفهومة

 مــلء الســمع  -رحمــه اهلل تعــالى–ألفيــة ابــن مالــك هــي البــن مالــك 
ٌ
عــالٌم أندلســي

والبصر، محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل، ُولـد يف جيـان يف األنـدلس، وانتقـل يف قرابـة 

العشرين مـن عمـره، وهجـر األنـدلس، وانتقـل إلـى المشـرق العربـي إلـى المشـرق 

اإلســالمي، واســتقر يف الشــام بــين حلــب وبقــي فيهــا طــوياًل حتــى رشــحه مشــايخه 

تدريس يف المدرسة السلطانية، وفيها ألف الكافية الشافية يف النحو والتصـريف يف لل

قرابة ثالثة آالف بيت وهي أصل األلفية، ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق قلياًل، ثم فـر 

منها مع من فر من وجه التتار إلى حماة، بقي فيها ُسـنيات، ويف حمـاة ألَّـف األلفيـة، 

 --ر إلـى دمشـق، عالمـا عظيًمـا مـلء السـمع والبصـر، ثم عاد بعد أن هدأت األمـو

المدرسة العادلية التي ُتعدُّ من أهم الجامعـات  – «0٣:0٣ -كلمة غير مفهومة @»

يف  -رحمه اهلل تعـالى -يف ذلك الوقت، ويف ذلك الوقت ألَّف أعظم كتبه، حتَّى ُتويف

 .  -لىرحمه اهلل تعا -دمشق سنة سنتين وسبعين وستمائة، هذا ابن مالك

جميل  طيـب أنـتم ذكـرتم يـا شـيخ أنَّـه ألَّـف الكافيـة الشـافية وأن هـي  المذيج:

 أصل األلفية، فما هذه الكافية؟ 
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نعم، الكافيـة الشـافية هـي منظومـة ألفهـا عنـدما كـان يف حلـب يف قرابـة  الشيخ:

ثالثة آالف بيت، وهي أبسط من األلفية، أبسط يعنـي أوسـع، بعـدما ألفهـا رأى واهلل 

م أنَّ فيها شيًئا من الخلل، فصار يغير فيها ويبـدل ويعـدل ويف بعـض النسـخ مـن أعل

المخطوطة أحياًنا يعدل البيت إلى لفـٍظ آخـر لسـبب مـن األسـباب، وأحياًنـا يجمـع 

عدة أبيات ثم يختصرها يف بيٍت أو بيتين، وبقي هكـذا وقًتـا طـوياًل، وكأنـه رأى بعـد 

يتالىف فيها كل هذه العيوب التي عرفها بعـد ذلك أن يعني أن تأليف منظومٍة أخرى، 

طول ممارسة وتدريس، أفضل من أن يبقى يف إصالح الكافية الشـافية وخاصـًة أهنـا 

، فكـأن -رحمـه اهلل تعـالى -طويلة وال ُيعرف أهنـا انتشـرت يف وقتهـا وال بعـد موتـه

 الفرصة وافته، وتفرقوا شزر مزر، وقـل طلـب العلـم، فوجـد الفرصـة مواتيـة فـألف

األلفية، األلفية عبارة عن اختصار للكافية الشافية يف أغلبها، ويف أبيـات منهـا ليسـت 

 بقليلة أخذها بنصها من الكافية الشافية ووضعها يف األلفية. 

 هو سمى األلفية باسٍم آخر؟  المذيج:

 الشيخ:

 : الخالصة؛ فلهذا قال يف آخرها: -رحمه اهلل-عندما ألفها سماها  الشيخ:

 عاااااه ُعنياااااب قاااااد كمااااال وماااااا بجم

 

 نظًماااا علاااى كااال المهماااات اشاااتمل   

 أحصاااااى مااااان الكافياااااة الخالصاااااة  

 

 كمااااا اقتضااااى  نًااااى بااااال خصاصااااة   

رحمه اهلل  -الكافية، أي: الكافية الشافية، والخالصة، ثم عرفت يف حياته 

أو بعد مماته باأللفية؛ ألن األلفيات كانت معروفًة يف زمانه وقبل زمانه يف  -تعالى

النحو وغير النحو؛ فلهذا اشتهرت إلى اآلن باسم ألفية ابن مالك، والبن مالك 

ة المية يف القراءات، وهناك ألفيات كثيرة يف ألفيات ُأخر، له ألفي -رحمه اهلل -نفسه

 النحو وغير النحو. 



 e 

g h 
f  239 

 مداد ألفية بن مالك يف امليزانحماضرة: 

 يعني نتطرق لأللفية التي ذكرها أو نص عليها يف أول كتابه؟  المذيج:

نعــم ألفيــة ابــن معطــي مــن أشــهر األلفيــات يف النحــو، تتميــز ألفيــة ابــن  الشاايخ:

معطي بأهنا أسهل لفًظا، من حيث اللفظ أسهل، لكن ألفية ابن مالك تتميز بأهنا أدق 

يف العبــارة، وأشــمل لألحكــام والشــروط والمســائل، فلهــذا المســائل الموجــودة يف 

 .  -رحمه اهلل -ألفية ابن مالك، أكثر بكثير من ألفية ابن معطي

قبل أن نـأيت سـلمكم اهلل إلـى بسـط الكـالم حـول مزايـا األلفيـة، يتبـادر  المذيج:

للذهن سؤال: النحو والتصريف، يعني هل هما علٌم واحد أو علمـان مجموعـان يف 

 علٍم واحد؟ لماذا يهتم النحوي دائًما بالتصريف؟ 

ا افرتقا اجتمعـا، كمـا النحو والتصريف كما يقال: إذا اجتمعا افرتقا، وإذ الشيخ:

يقال يف مصطلحات كثيرة، نعم فالنحو مصطلح معـروف قـديًما، وُيـراد بـه القواعـد 

المستنبطة من كالم العرب التي تضبط الكالم على سمت كالم العرب، فعلى ذلك 

ــره  ــا تشــمل؛ فلهــذا كــان المتقــدمون كســيبويه وغي تشــمل النحــو والصــرف أول م

واحٍد، لكـنهم غالًبـا يقـدمون أبـواب النحـو علـى  يذكرون النحو والصرف يف كتاٍب 

أبواب الصرف، وبعد مـا تقـدمت العلـوم وصـار النحـو تعليمًيـا، وأرادوا أن يميـزوا 

وأن يبينوا وأن يوضحوا هذه األمور، حاولوا أن يعني يميـزوا النحـو عـن التصـرف، 

ة إعراًبـا فالنحو يتعلق بآخر الكلمة، بضبط آخر الكلمة، يقولـون: يهـتم بـآخر الكلمـ

 وبناًء، وأما التصريف فله بنية الكلمة، يعني بقية األحرف. 

جميــل  هــل هنــاك فــرق بــين كــون الصــرف يعنــي أغلبــه، أو هــو كلــه  المااذيج:

 سماعي، والنحو ممكن يدخل يف القياس؟ 

 ال ال؛ السماع هو القياس يف العلمين.  الشيخ:

نـي األحكـام والمسـائل يف العلمين جميـل جـًدا، طيـب أنـتم ذكـرتم يع المذيج:
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الكثيــرة التــي امتــازت هبــا األلفيــة، قبــل قليــل ذكــرتم أن الكافيــة الشــافية هــي أيســر 

 عبارة؟ 

 ال ال نحن قلنا يف ألفية ابن معطي.  الشيخ:

 ال ال أقصد الفرق بين الخالصة وأصلها الكافية الشافية؟  المذيج:

 ما وازنا بينهما.  الشيخ:

 مكن تكون أو ليست؟هل هناك موازنة م المذيج:

طبًعا الكافية الشافية أطول يف قرابة ثالثة أالف بيـت، وألفيـة ابـن مالـك  الشيخ:

يف ألف وبيتين، والكافية الشافية أكثر مسائل، وهنـاك بابـان وبعـض الفصـول تركهـا 

ابن مالك يف األلفية، فهي ال شك أهنا أوسع من األلفيـة، لكـن ابـن مالـك يف األلفيـة 

أغلب ما يف الكافيـة الشـافية، وذلـك بـالتخلص مـن األمثلـة ونحـو  حاول أن يضغط

ذلك، ويـتخلص مـن بعـض الشـروط، ويكتفـي بـذكر مثـال مـن خـالل هـذا المثـال 

 ُتعرف شروط المسألة.

 جميل  إًذا هذا نستطيع أن نقول أن هذا منهجه يف األلفية؟ المذيج:

بــذكر المثـال عــن  نعـم؛ يقولــون: مـن منهجــه يف األلفيـة أنـه قــد يكتفـي الشايخ:

 التصريح ببعض الشروط. 

بالنسبة لألسلوب أو اللفظ، هل الغالـب علـى األلفيـة سـهولة األلفـاظ  المذيج:

 ويسرها؟ 

نعم، األلفية يعني ألفية ابن مالك وإن قلنا إن ألفية ابن معطي أسهل مـن  الشيخ:

السهولة حتـى حيث اللفظ، إال أن ألفية ابن مالك أيًضا فيها سهولة، وال تعرف هذه 

توازن باأللفيات األُخر،  يعنـي لـو وازناهـا مـثاًل بألفيـة العراقـي يف الحـديث؛ لكـان 
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الفرق شاسًعا من حيث اللفظ، فاأللفية سهلة جًدا، بل كثيـٌر مـن أبياهتـا يكـاد يكـون 

 قريًبا من النثر 

 بااااااالجر، والتنااااااوين، والنااااااداء وال 

 

 ومساااااانٍد لالساااااام مياااااازه حصاااااال  

وألفاظ كثيرة جًدا يعني سهلة جًدا، إال أن بعض األبيات وهي قليلة نعم  

 ُوصفت بأهنا معقدة، وكان ُيمكن أن ُتنسج بلفٍظ أسهل. 

ة عناية العلماء هبـا وسـنأيت إلـى هـذا، لكـن طيب الحقيقة ما يميز األلفي المذيج:

بعض الناس يقول: إن األلفية يف أولها أيسر وأسهل بكثير منها يف وسـطها وآخرهـا، 

 هل هذا صحيح يا شيخ؟ 

األلفية لم ُتميز بين النحـو والتصـريف، يعنـي لـم تكـن خالصـة للنحـو،  الشيخ:

يف التصريف، والنحـو أولـُه وإنما فيها نحو وفيها تصريف، فأولها يف النحو وآخرها 

مثل قواعد أو األبواب والمبادئ التي يمكن أن يدركها اإلنسان دون تعمق، وهكـذا 

 يف أغلب العلوم، فكلما تعمق يف هذه األبواب صار محتاًجا إلى أمرين: 

ــواب  ــذه األب ــر األول: ه ــة @» --األم ــر مفهوم ــة غي صــار  – «11:٣8 -كلم

محتاًجا إلى أن يبني ما وصل إليه على ما سبق، وهذا من األمور المهمة التي تجعل 

النحو يعني صـعًبا علـى بعـض الطـالب، وهـو أن النحـو علـٌم واحـد ال ينفصـل، ال 

يمكن أن تفصل باًبا عـن بـاب يف النحـو، ال يمكـن تقـول: سـأجتهد يف آخـر النحـو، 

ال تقل مثاًل: سأضبط باب الفاعـل أو بـاب  وأنت كنت كسواًل يف أوله وال بالعكس،

المبتدأ، وأهمل باب المفعول به أو باب النواسخ، ال؛ النحو باب يعني علٌم واحـد، 

فال بد أن تضبط الباب األول، ثم إذا وصلت للثاين ال بد أن تضبط الثاين وتبنيه على 

 – «12:2٣ -كلمـة غيـر مفهومـة @» --األول وكذلك الثالث، فكل بـاب تأخـذه 

فلهــذا عنــدما تصــل للبــاب األول لــيس أمامــك إال أن تفهــم البــاب األول، وعنــدما 

 – «12:٣7 -كلمة غير مفهومـة @» --تصل للثاين ليس أمامك إال أن تفهم الثاين 
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ال بد أن تفهم العاشر وتبنيه على التسعة التي قبله، فهنا تبدأ الصـعوبة عنـدما يتقـدم، 

 باًبا باًبا سييسر يف النحو. لكن الطالب الذي يفهم األبواب 

جميل  وعلى كل حال لعلي أسأل هذا السؤال يف الفقرة التاليـة، يعنـي  المذيج:

االنفصام بين المعرفة والتطبيق لدينا يف النحو هذا يعني أمر مهم، نعود إل األلفية يـا 

ــة  ــة العلمــاء هبــا علــى مــدى العصــور، هــل هــي عناي شــيخنا الكــريم، بالنســبة لعناي

ة؟ ألين الحقيقة أنا لما رأيـت إخـراجكم لأللفيـة، يعنـي اسـتغربت أن يكـون مستحق

هذا الكتاب المهم الذي ُشرح وُدرس، يعني لم ُيطبع من قبل هذه الطبعة، وال أريـد 

 أن أمدح هذه الطبعة أمامكم، يعني طبعة تستحق وتليق بألفية ابن مالك رحمه اهلل. 

رجـاًل حتـى يـروا منـه آثـار إحسـانه، نعم، الناس أكيس مـن أن يمـدحوا  الشيخ:

ا العلماء فلن يهتموا بكتـاب إال إذا كـان لـه قيمـٌة كبيـرة يف بابـه، وبالفعـل  الناس.. أمَّ

يعني ألفية ابن مالك منذ أن ُألفت ُأعجب هبا العلماء كثيًرا؛ ألن األلفية عنـدما رتبهـا 

تصـلح للمتعلمـين رتبهـا علـى طريقـٍة تربويـٍة جيـدة،  -رحمه اهلل تعـالى -ابن مالك

 -وتسهل النحو على العلماء إذا أرادوا أن يشرحوه؛ ألن النحو منـذ أن كتبـه سـيبويه

ــالى ــٍة أحســن -رحمــه اهلل تع ــى طريق ــه عل ــدوا ترتيب ــون يحــاولون أن يعي ، والنحوي

وأوضح، وخاصًة بعد أن صـار تعليمًيـا، وأبـدع هـذه الطرائـق يف ترتيـب النحـو هـي 

بدأ بالجزء وانطلق منه إلى الكل، بـدأ بالصـغير وانطلـق طريقة ابن مالك، ابن مالك 

 -رحمـه اهلل تعـالى–منه إلى الكبير، فلهذا تجد أن أول األلفية جمع فيها ابـن مالـك 

ما ُيسمى باألحكام اإلفرادية، يعني األحكام التي تكتسبها الكلمة بصـفتها كلمـة، ال 

لمة سـواًء كانـت يف ُجملـة أو عالقة لها بكوهنا يف ُجملة، يعني هذه األحكام هي للك

لم تكن يف جملة؛ فلهذا بدأ بالكالم على تعريف الكلمة، وانقسام الكلمة إلـى اسـٍم 

وفعٍل وحرف، ثم تكلم على انقسام الكلمة إلى معـرٍب ومبنـي، ثـم انقسـام الكلمـة 

إلى نكرة ومعرفة، هذه األشياء تكتسبها الكلمة سواء كانت يف جملـة أو لـم تكـن يف 
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 جملة. 

ثم بعـد ذلـك ذكـر األحكـام النحويـة الرتكيبيـة، التـي ال تكتسـبها الُجملـة حتـى 

تدخل يف جملة، فإذا دخلت الكلمة يف جملة؛ اكتسبت أحكاًما لم تكن لها من قبل، 

فإذا دخلت يف جملة اسمية كان لها أحكام نحوية، وإذا دخلت يف جملـة فعليـة كـان 

ثم أيًضا هـذه األحكـام الرتكيبيـة كثيـرة؛  لها أحكاٌم نحوية جديدة، فذكرها بعد ذلك

فرتبها أيًضـا، ابتـدأ باألحكـام النحويـة للجملـة االسـمية، بـدأ بالمبتـدأ والخـرب، ثـم 

نواســخ االبتــداء، ثــم ذكــر األحكــام النحويــة للجملــة الفعليــة، ذكــر الفاعــل ونائــب 

لـك ثـم ذكـر بعـد ذ "به، وفيـه، ولـه، ومعـه، والمطلـق"الفاعل، والمفاعيل الخمسة 

 توابع الُجملة، بقية الُجملة، الفضالت التي تكمل الُجملة. 

، "الحال والتمييـز واالسـتثناء"وأيًضا الفضالت كثيرة فرتبها، بدأ بالمنصوبات 

، ثـم ذكـر التوابـع "المجرور بحـرف الجـر، والمجـرور باإلضـافة"ثم المجرورات 

ــا جيــًدا، يســتفيد منــه "النعــت، والعطــف، والتوكيــد، والبــدل" ؛ فرتــب النحــو ترتيًب

 ر ذكر التصريف الصرف. المتعلم ويستفيد منه أيًضا المعلم، ويف األخي

طيب هل هذا الرتتيب يعني األهمية؛ بمعنى اإلنسـان لـو ضـبط نصـف  المذيج:

هذا العلم مبنًيا على ترتيب ابن مالك، يكون هذا أولى من أنه يضبط النصف اآلخـر 

 مثاًل، هذا الرتتيب تراكمي الذي بدأ به؟ 

لمـاء يعجبـون بـه ال؛ هذا الرتتيب من محاسـن األلفيـة، الـذي جعـل الع الشيخ:

ســونه، لكــن أيًضــا أبيــات األلفيــة مــن داخلهــا أيًضــا فيهــا محاســن  ويدرســونه وُيدرِّ

كثيرة؛ فألفاظها فيها وضوح، وإن كانت تحتاج كثيًرا إلى الشـرح، يف مواضـع كثيـرة 

متخصًصـا كـان أم غيـر  – «17:08 -كلمة غيـر مفهومـة @» --تحتاج إلى شرح، 

ضبط األلفية استطاع بعد ذلـك أن يـدخل إلـى مـا  متخصص لكي يكون نحوًيا، فإذا

 شاء من كتب النحو وأن يتوسع. 
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طيب يا شيخ العناية الالحقة لهذا الكتاب، الشروح التي شرح هبـا هـذا  المذيج:

 الكتاب؟ 

نعــم؛ األلفيــة شــروحها كثيــرة جــًدا، منثــورًة ومنظومــة، بالعربيــة  وغيــر  الشاايخ:

ــ لــم  -رحمــه اهلل تعــالى–ا ابــن مالــك نفســه العربيــة، لعــرب وغيــر عــرب أيًضــا، أمَّ

ــه  ــم يدرســه لطالب ــا صــغيًرا ث ــه كــان يؤلــف متنً ــه أن ــه يف كتب يشــرحها؛ مــع أنَّ طريقت

ويشرحه؛ فلهذا ابن مالك شرح كثيًرا من كتبه، أصل األلفية الكافية الشافية شـرحها 

لم قيـل: ابن مالك وشرحه مطبوع، أما األلفية لم يشرحها، والسبب يف ذلك واهلل أع

إنه اكتفى بشرح أصلها الكافية الشافية، ويظهر أيًضا أن السبب األقـوى يف ذلـك أنـه 

عندما ألفهـا يف حمـاة انتقـل بعـد ذلـك إلـى دمشـق، وانشـغل بأعمـال عظيمـة كثيـرة 

كلمـة غيــر  @» --ذكرنـا بعضـها قبـل قليـل، ورأى أن انشــغاله بالمدرسـة العادليـة 

رح األلفية، وأول من شرحها هو ابن المنجى أهم من أن يش -- «18:٣6 -مفهومة

من تالميذ ابن مالك يف حياته، وهذا الشرح لـم يصـلنا، وأول شـرح وصـلنا لأللفيـة 

شرح بدر الدين ولد ابن مالك، ُيسمى ولـد النـاظم، والشـرح موجـود ُيسـمى الـدرة 

 المضية يف شرح األلفية.

 وقيمة علمية هذا الشرح؟ المذيج:

كل من شرح األلفية بعد ذلك يعني رجع إليه واستفاد منـه، ثـم شـرحها  الشيخ:

يف منهج السالك، وابـن  – «19:11 -كلمة غير مفهومة @» --بعد ذلك كثيرون، 

عقيل شرحها يف شرحه الجميل المـاتع المتوسـط، وهـو مـن أفضـل شـروحها لغيـر 

أدق المتخصصــين، ثــم بعــد ذلــك ابــن هشــام وشــرحها يف أوضــح المســالك وهــو 

 شروحها، من حيث الدقة شرح ابن هشام يصلح للمتخصصين. 

 الفرق بينهما؟ ألن هذين الشرحين مشهوران نريد أن نتكلم عنهما؟   المذيج:
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 كتاب ابن عقيل كتاب متوسط واضح العبارة.  الشيخ:

 فنجد فيه خالفات.  المذيج:

ــا الط الشاايخ: ــاج أن يعرفه ــي يحت ــي يعن ــات الت ــبعض الخالف ــر ل ــه ذك ــب في ال

المتوسط، ولكنه يتميـز بعبـارة سـهلة، يعنـي تسـتطيع أن تقـرأه بنفسـك، أمـا أوضـح 

ــد ضــبطته بتقســيماته  ــاب إال وق ــن الب ــي م ــا تنته ــًدا، م ــة ج ــه دقيق المســالك فعبارت

وشروطه، وأخرجته بصورة واضحة عن كل الباب من أوله إلى آخـره، لكـن بعبـارة 

ي يف التصــريح، شــرحه شــرًحا دقيقــة كــالمتن، فلهــذا شــرحه الشــيخ خالــد األزهــر

 ممزوًجا؛ ألنه عده متنًا. 

 متن وهو من الضخامة يعني؟  المذيج:

كلمـة غيـر  @» --ال ال صغير، أوضح المسالك صـغير، يعنـي ال يـأيت  الشيخ:

 أرنيه.  – «20:40 -مفهومة

 هذا وال هذا يا شيخ؟ المذيج:

 ال تحته.  الشيخ:

 آه عجيب عندي طبعته.   المذيج:

أوضح المسـالك أصـغر مـن هـذا الكتـاب، أو قرابـة هـذا الكتـاب وهـو  :الشيخ

 عندي موجود. 

 يف مجلدين هو اآلن يا شيخ.   المذيج:

ال أوضح المسالك، ثم بعد ذلـك حققـوه، وأشـهر تحقيقاتـه تحقيقـات  الشيخ:

محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه اهلل، حققه يف أربعة أجزاء يف شـرح كبيـر، ثـم 

توسط، وحققه يف تحقيق صغير، نعم ثم إلى أن أتى أبو إسـحاق الشـاطبي حققه يف م
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خالصــة الكافيــة،  – «21:21 -كلمــة غيــر مفهومــة @» --األصــولي المعــروف، 

 يتميز بأن هذا الشرح هو أكرب شروح األلفية. 

 شرح الشاطبي؟   المذيج:

نعم، شرح الشاطبي، وهو ُطبع قريًبا، هـو أكـرب شـروح األلفيـة، وشـرح  الشيخ:

 -كلمـة غيـر مفهومـة @» --ابن هشام أدق شروح األلفية، وشـرح ابـن عقيـل هـو 

21:٣8» --  

 شرح ابن هشام ال يستطيع الشخص العادي أن يقرأه وحده؟   المذيج:

عبارتـه شـيء  نعم ال؛ غير المتخصص والمبتـدئ مـا يصـلح لـه؛ ألن يف الشيخ:

 من االنغالق، فيحتاج معها دائًما إلى الشرح. 

 المعاصرون لهم جهود على األلفية.  المذيج:

ويعني مـن شـروح األلفيـة المنظومـة، شـرح الغـزي محمـد بـن محمـد  الشيخ:

الغزي، شرح األلفية يف عشرة آالف بيـت، يعنـي كـل بيـت شـرحه يف عشـرة أبيـات، 

، يقـول فيهـا وممزوجـة، يـذكر كـالم ابـن مالـك، وهي منظومة جميلـة جـًدا ولطيفـة

 -هذا من كالم ابن مالك–فيقول مثاًل: وكل حرٍف مستحٌق للبناء 

 وكاااااال حاااااارف مسااااااتحِ للبناااااااء 

 

 لاااااو كاااااان مبنااااايق لكاااااان أحسااااانا   

 فلاااااااايس كاااااااال مسااااااااتحِ أماااااااار  

 

 يكااااااون موصااااااوًفا بااااااذاك األماااااار   

 وهكذا يستمر يذكر الشواهد واألقوال والخالفات يف منظومته هذه.  

 لكن مش إشكال منظومة ممكن ما يستطيع أن يذكر اآليات مثاًل؟  المذيج:

 ذكر اآليات، أحياًنا بلفظ الشاهد فقط وأحياًنا باإلشارة.  الشيخ:

األلفية يعني درستموها سنوات يا شيخ، هل الطريقـة التـي ُتـدرس هبـا   المذيج:
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اآلن، يعني يحفظ الطالب األلفية ثم يعرفون شـرحها، أم يعرفـون القاعـدة النحويـة 

 ثم بعد ذلك يستدلون عليها بألفية ابن مالك؟ 

كلمــة غيــر  @» --ألفيــة ابــن مالــك إن كنــا نــتكلم يف جامعــة اإلمــام..  الشاايخ:

يف المســـاجد، أنـــا درســـتها يف جامعـــة اإلمـــام ودرســـتها يف  – «2٣:1٣ -مفهومـــة

ــة  ــة اللغ ــات المتخصصــة، وهــي كلي ــدرس يف الكلي ــام ت ــة اإلم المســاجد، يف جامع

العربية، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين، واألصل يف تدريسـها أن  الطالـب يقـرأ 

يها مـن نحـو، ثـم بعـد األلفية عدة مرات وإن حفظها فطيب، ثم بعد ذلك ُيشرح ما ف

ذلك ُيبين إن كان فيهـا خالفـات أو أقـوال أو أدلـة أو ترجيحـات، ألن هـذه الطريقـة 

المتبعــة يف شــرح األلفيــة، وإن كنــا نضــطر كثيــًرا خاصــًة يف الجامعــة، إلــى أن نشــرح 

 النحو مبتعدين عن ألفية ابن مالك. 

 ما السبب يف هذا يا شيخ؟   المذيج:

سـف أضـعف ممـا نريـد، فنكتفـي بشـرح النحـو، وال ألن الطالب ولأل الشيخ:

 تمر هبم األلفية أبًدا، إال يف كلية اللغة العربية نعم. 

 -- «24:22 -كلمة غير مفهومة @» -- المذيج:

ال أدري نسبة الطـالب الـذين درسـوا يف المعاهـد يعنـي كـم هـي، لكـن  الشيخ:

 بعض الطالب نعم. 

 -- «24:٣9 -كلمة غير مفهومة @» -- المذيج:

تزيد المعلومات التي عندهم، ويحفظ األلفية مطلوبـة أو غيـر مطلوبـة،  الشيخ:

 وبعض الطالب ال، قد النحو يكفي. 

طيـب، أنــا أخـتم الفقـرة هبــذا السـؤال، سـواًء يف ألفيــة ابـن مالــك أو يف  الماذيج:

غيرها مـن المنظومـات، لـو اسـتوعب اإلنسـان النحـو وفهمـه فهًمـا جيـًدا، هـل هـو 
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لى أن يحفظ متنًا لكي يرجع إليه بين الفرتة واألخرى أم لـيس محتاًجـا إلـى بحاجة إ

 ذلك؟ 

نعـم، إن كـان مختًصـا فـال بـد، إن كـان مختًصـا ال بـد، ألنـه يعنـي رأس  الشيخ:

ماله، إذا ُسئلت مثاًل ما حكم األمر الفالين؟ تقول: يجوز، أو ال يجوز، أو يجـب، ال 

كالـدليل، ولكنـه يقـوي هـذا ابـن مالـك كـذا  يكفي حتى تأيت بأمر يقوي، يعني لـيس

  -- «25:27 -كلمة غير مفهومة @» --وكذا، قال فالن: كذا وكذا، 

شكر اهلل لكم شيخنا الحقيقة، كان الحديث معـك حـول األلفيـة، وكنـا  المذيج:

قد أخذنا وقًتـا نظـن أنـه سـيكفي، لنتحـدث عـن الكثيـر ممـا يتعلـق هبـا، شـاكر لكـم 

 دكتور سليمان. 

 أهاًل وسهاًل بك.  يخ:الش

أهــاًل بكــم مشــاهدينا فقــرة نــادي القــراء، وال زلنــا يف ضــيافة األســتاذ  المااذيج:

المشارك بكلية اللغة العربية، فضيل الدكتور سليمان بن عبدالعزيز العيـوين، دكتـور 

سليمان النحو، وما أدراك ما النحـو؟ النحـو يخافـه كثيـر مـن النـاس ويرهبـون منـه، 

ــر مــن النــاس حتــى يعنــي بعــض المتخصصــين يف ا للغــة، ويف الشــريعة الــذين وكثي

ــه، نجــد أهنــم ربمــا شــرحوا  ــق النحــو يف حديث ــدوات يف تطبي ــوا ق يفــرتض أن يكون

، أو درســوا العلــم -عــز وجــل -القواعــد الفقهيــة والنحويــة، أو شــرحوا كتــاب اهلل

الشرعي واللغوي بالطريقة أو باللهجة العامية، أو بطريقة يعني ال تتناسب مـع مقـام 

فضاًل عن كثير مـن أحاديـث النـاس يف مجالسـهم ويف بيـوهتم، الدرس العلمي، هذا 

بــل يف وســائل اإلعــالم، ويف كتابــات بعــض الصــحف، أصــبح النــاس فزاعــًة يعنــي 

يخشى منها كثير مـن النـاس، كيـف يمكـن أن نـردم هـذه الهـوة بـين مـا درسـناه ومـا 

 تعلمناه يف النحو، وبين ما نطبقه يف حياتنا؟ 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم، حقيقًة هذا األمر سهٌل صـعب، فالمعلومـات  الشيخ:

وحــدها ال تكفــي، يف أي علــم مــن العلــوم، وخاصــًة يف العلــوم التــي فيهــا الجانــب 

التطبيقي كبير، فنحن اآلن ولألسف الشديد لوجود االزدواجية بين العربية السليمة 

أعجميـة، فـال نسـتفيد كثيـًرا وبين العاميات؛ صـرنا نـدرس النحـو كأننـا نـدرس لغـًة 

ــة، إال أن  ــٍذ مــن دراســة النحــو، إال كمــا نســتفيد مــن دراســة اللغــات األعجمي حينئ

دراستنا للغات األعجمية وأحدد للغة اإلنجليزية هنتم هبا، يهتم هبـا الطـالب؛ ألهنـم 

يعرفون أن لها مـردوًدا إذا عرفوهـا وطبقوهـا، قـد يحتـاجون إليهـا يف الوظـائف، قـد 

ــذا يســتفيدو ــخ؛ فله ــراءة بعــض.. إل ــف، يف ق ــثاًل يف دخــول بعــض المواق ــا م ن منه

 يحرصون على التطبيق. 

ا يف دراستنا اللغة العربية، فنحن ندرسها كاللغات األعجمية، وأيًضا كثيٌر منـا  أمَّ

ال يــؤمن بأهميتهــا وفائــدهتا؛ فلهــذا ال يطبقهــا، فــإذا كــان ال يطبقهــا فــال يســتطيع أن 

ات النظرية ال يمكن أن تـؤدي إلـى المهـارة، فيضـربون مثـااًل يضبطها؛ ألن المعلوم

على ذلك، لو أن إنساًنا قرأ مجلًدا يف كيفية قيادة السيارة وهو لم يقد، ال يسـتطيع أن 

يقود السيارة، لكن لو أن اإلنسان حاول أن يـتكلم بالعربيـة السـليمة السـهلة؛ لوجـد 

التي كان يتكلم هبـا العـرب  – «29:02 -كلمة غير مفهومة @» --أن األمر أسهل 

 – «29:22 -كلمـة غيـر مفهومـة @» --قديًما، والتي يتكلم هبا الفصحاء حـديًثا، 

 العسكرية، اللغة العربية العسكرية. 

 ما هذه العسكرية؟  المذيج:

التي نسمعها أحياًنا يف بعض المسلسالت التاريخيـة، يـا أميـر المـؤمنين  الشيخ:

، ما كان العرب يتكلمون هبذه الطريقـة، فلهـذا يظـن كثيـٌر انتصر جيشنا على األعداء

من الناس إذا كلمته عن اللغـة العربيـة، أنـك تريـد هـذه اللغـة العربيـة العسـكرية، أو 

تسميها ما تشاء، ال؛ وإنما تتكلم كما كان شيخنا ابن الباز يتكلم رحمـه اهلل، لـم أكـد 
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ه اهلل، حتـى أننـي سـمعت أسمعه يلحن، على كثرة سماعي له ودراسـتي عليـه رحمـ

 أحد مشايخنا يقول: ال أعلم أنه لحن يف كالمه. 

 مع أن كالمه سهل وميسور يعني.   المذيج:

نعم؛ هذه اللغة العربية السهلة، ولعلي أذكر يعني تنبيًهـا مفيـًدا يف ذلـك،  الشيخ:

وهو أنَّ اللغـة العربيـة إنمـا حـدث فيهـا الخطـأ واللحـن والخـروج عنهـا بالتـدريج، 

كانت العرب تتكلم بالعربية السـليمة، طيـب كيـف خرجـت عـن العربيـة السـليمة؟ 

بزاوية قائمة؟ ال؛ وإنما خرج ُسمع بعض اللحن، ثم توسع توسع حتـى ابتعـد كثيـًرا 

 من الناس عن العربية السليمة. 

 عفًوا يا شيخ، ُسمع اللحن لكن ما زالت الكلمات فصيحة.  المذيج:

ف، يف بعـض بنيـة الكلـم، يف بعـض البنيـة يف بعـض نعم ُسمع لحن خفي الشيخ:

اإلعــراب ثــم بــدأ يتوســع، وهكــذا حتــى مــع الوقــت تتوســع ثــم خرجــت العاميــات 

المختلفة التي فرقـت المسـلمين اآلن، فـإذا أردنـا أن نعـود مـرًة أخـرى إلـى العربيـة 

الســليمة، فالوضــع الطبيعــي يف ذلــك أن نعــود أيًضــا بالتــدريج، مــا نعــود أيًضــا مــرًة 

واحدة، ألن هذا خالف يف طبيعة األمور، فأرى أن أول خطوة وأهـم خطـوة للعـودة 

 إلى اللغة العربية السليمة: 

الخطوة األولى: أن نرتك اللغات األعجمية التي ال تحتـاج إليهـا اللغـة العربيـة، 

وإذا قلــت: ال تحتــاج إليهــا اللغــة العربيــة، فنبقــي بــذلك الكلمــات األعجميــة التــي 

ا اللغة العربية، وما زالت اللغات يأخذ بعضها مـن بعـض، وخاصـة فيمـا تحتاج إليه

يتعلـــق بالمصـــطلحات العلميـــة ونحـــو ذلـــك، ولكـــن ينبغـــي أن نـــرتك الكلمـــات 

األعجميـة التــي لهـا مرادفــات عربيــة قـديًما مســتعملة، أو حديثــٌة مولـدة، مــا نقــول: 

عد، ما نقـول: ألـو، تليفون وعندنا هاتف، ما نقول: كنسل الموعد وعندنا الغي المو
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 وال أوك، أو باي باي.. نحن نرتكها ونستعمل الكلمات العربية. 

هـو تفصـيح البنيـة، يعنـي بنيـة الكلمـة  – «٣2:24 -كلمة غير مفهومة @» --

تكون سليمًة، حتـى ولـو كـان اإلعـراب فيهـا مخـتاًل، وهـو مـا ُيسـمى بلغـة أنصـاف 

 للعودة إلى العربية السليمة. المثقفين، أو بلغة سكن تسلم، وهي خطوة صحيحة 

 تكون الكلمات فصيحة.  المذيج:

ـد،  الشيخ: نعم، يعني ما تقول مثاًل: ِجم قم، ما نقول: يا محمد، تقـول: يـا ُمحمَّ

مـا نقــول: بَِســرعة، نقــول: بســرعة، فنقــول: ُقـم يــا محمــد بســرعة، هــذه لغــة ســليمة 

 وجيدة، وهي قريبة جًدا من اللغة العربية السليمة. 

لكن عفًوا يا شيخ، يف بعض الكلمـات التـي درجنـا علـى اسـتعمالها يف  مذيج:ال

 حياتنا اليومية، ال نستطيع أن ننطقها باللهجة الفصيحة، على سبيل المثال. 

اللغة سماع، إذا تعودنـا الشـيء فسـنقبله، وإذا لـم نتعـود لـن نقبلـه، فلـو  الشيخ:

ــب ــال، أو الخطي ــذيع ق ــت، أو الم ــا قل ــت، أو أن ــك قل ــاس  أن ــال، الستســاغها الن ق

وقالوها، لكن أنا لم أقل، وأنت لم تقل، والمذيع لم يقل، ستبقى كلمـة يعنـي تنطـق 

بالعامية، بخالف الكلمات العاميـة يعنـي المحضـة، التـي ال تسـتعمل إال يف العاميـة 

 هذه إن كانت خطًأ ترتك. 

 ما كان له أصل يف الفصيح يرجع إليه.  المذيج:

لكن أغلب عاميتنا نحن يف المملكـة، يعنـي هـي اللغـة الفصـيحة؛ لكـن  الشيخ:

ا يعنـي تفصـيح اإلعـراب، فهـذه خطـوة ربمـا ننتظرهـا، وكـل  االنحراف يف البنية، أمَّ

كالمي لغير المتخصصين، أما المتخصصون فاألمر عليهم والمسؤولية أكرب، يعنـي 

لتعليم والعلم، ويف الُخطـب يف ينبغي أن يتكلموا بالعربية السهلة وخاصًة يف أماكن ا

الــدروس، يف المــواعظ، يعنــي مــا ُيعقــل أن إنســاًنا خطيًبــا أو داعيــًة أو شــيًخا يــتكلم 
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 بالعامية، قد يأيت بكلمات أو بكلمة مثاًل لمناسبة أو لطرفة، هذا قد ُيقبل. 

ــا أم  المااذيج: والعجيــب يــا شــيخنا أن المتحــدث بالفصــحى، ســواء كــان خطيًب

دًثا أمام الناس، يفهمه الناس بشـكل ميسـور وسـهل، ويفهمـه العـرب واعًظا أم متح

 على اختالف لهجاهتم وعامياهتم. 

نعم أنا أجد بعـض الـدعاة والوعـاظ عنـدما يكثـر مـن الكـالم بالعاميـة،  الشيخ:

ويقول: إن النـاس يريـدون ذلـك، أنـا أسـأل كثيـًرا مـن النـاس، يعنـي هـل تريـدوا أن 

سليمة، أن يتكلم الـواعظ الـذي يقـول يف المسـجد بالعربيـة يتكلم الداعية بالعربية ال

السليمة؟ أو يتكلم بالعامية؟ أسأل يعني كبـار السـن عنـدي يف المسـجد، يقـول: ال؛ 

ال بد يتكلم بالعربية، ألن هذه األماكن أماكن للعربيـة، ال تزاحمهـا العاميـة، العاميـة 

 قد تكون مثاًل يف مجالسه الخاصة. 

لمرحلتان األولى والثانية طيبة، لكن المرحلة الثالثة هي قضـية ممتاز، ا المذيج:

أن يتكلم ببعض الكلمات، هـل هـذه يف كـل مكـان، كنـا نقـرأ لـبعض المتقـدمين أن 

- «٣5:45 -كلمة غير مفهومـة @» --اللحن عند الخاصة كاإلعراب عند العامة 

-  

اآلن، اللغـة العاميـة  نعم، اللحن عند المتقدمين ال ُيراد به اللغـة العاميـة الشيخ:

يعني أفسدت كـل شـيء، لكـن أن تلحـن يف بعـض الكلمـات أن ال تقـيم اإلعـراب، 

غالًبا اللحن قديًما ُيراد به عدم إقامـة اإلعـراب، أمـا إفسـاد البنيـة، اسـتخدام العاميـة 

 هذه ال تدخل. 

 يتوجه يف هذا هجوم شديد.   المذيج:

ان أيًضا حكيًما وحصـيًفا، يعنـي ال ومع ذلك يعني ال بد أن يكون اإلنس الشيخ:

يتكلم أيًضا بالعربية السهلة مع ُأناس ربمـا يظنـون بـه سـوًءا، إال إذا كـان يسـتطيع أن 
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ــرة، يــتكلم تمســًكا  ــتكلم مــن غي ــتكلم باقتنــاع، ي ــد أنــه ي يقــنعهم هبــذا األمــر، أن يري

مجلـس أو بحضارته وثقافته ومبادئه، ... ونحو ذلك، أما أن يأيت إلـى عامـة مـثاًل يف 

نحو ذلك، يعني يمكن أن يتساهل معهم أكثر ال علـى أن هـذا مبـدأ، ولكـن علـى أن 

العربيـة السـهلة، والنـاس تقـدموا  – «٣6:47 -كلمة غير مفهومة @» --هذا قوة، 

كثيًرا إلى العربية السليمة، خاصًة بعد أن خرجت وسائل اإلعـالم يعنـي الفضـائيات 

، يعني اضـطر النـاس اضـطراًرا إلـى أن يتكلمـوا المسموعة خاصًة، والمقروءة أيًضا

بالعربية السهلة يف األخبار ونحو ذلك، حتى تسمع كثيًرا يعني من كبار السن، يعنـي 

 يقول: هذا ليس له أساٌس من الصحة، أخذها ألن اللغة سماع. 

 لكن يعكر صفو هذا أنه يف السنوات األخيرة خرجت قنواٌت كثيرة.  المذيج:

 . ولألسف الشيخ:

يعنــي باللهجــات الشــعبية، واللهجــات العربيــة األخــرى، وأصــبحت   المااذيج:

 يعني مشهورة عند الناس. 

نقــول: اللهجــات العاميــة، مــا نقــول: الشــعبية، ألن اللغــة الشــعبية هــي  الشاايخ:

 العربية، هي لغة الشعوب العربية هي العربية، أما هذه لغات عامية. 

 نقول: نبطية.   المذيج:

 ماشي نبطية.   الشيخ:

ال بأس هبا، لكن يغضبون بعـض النـاس يغضـب علـى النبطيـة، يقـول:  المذيج:

هي شعبية وليست نبطية، ألن هي من عامة كالم الناس، علـى كـل هـذا يحتـاج إلـى 

ــا شــيخ اآلن كمتخصصــين يف النحــو، أو  ــتم ي ــا شــيخ، أن ــة حــول هــذا ي وقفــة طويل

، كثير مـن النـاس يقـول: الضـعف بصفتكم متخصصين يف النحو، تواجهون إشكااًل 

الذي يف أبنائنا، هو ضعف موجود يف كتابنا ويف متحدثينا إنما سببه المعلمين بشـكل 
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أول، أساتذة الجامعات لم يخرجوا جياًل مناسًبا لحمل هذه الرسالة ليعلمـوا أبناءنـا 

 يف المدارس، كيف يعني ممكن اإلجابة على هذا؟ 

الجامعــة يعنـي يأتيهــا الطــالب مــن التعلــيم المشــكلة كحلقــة مفرغــة؛ ف الشايخ:

العام، ولألسف الشديد وهم ضعاٌف جًدا، يعني ما يمكن أن تعمل معهم شيًئا، ويف 

كثير من األحيان هم مفروضون على الجامعة فرًضا، يعني ال بد أن تقـبلهم، خاصـة 

فظـون كلية اللغة العربية والكليات هذه التي ليس عليها إقبـاٌل كبيـر، فيـدخلون ويح

وينجحون مرًة بعد مرة حتى يتخرج ولألسف الشديد لم يتقن العربية، ثم يعود إلـى 

التدريس ويدرس، فالحلقـة مفرغـة، يعنـي ال بـد أن يكـون الحـل عنـد الجميـع، إذا 

أردنا أن نسهل األمر على أنفسنا سـنقول: المشـكلة يف التعلـيم العـام، التعلـيم العـام 

نخــرج بحــل، الحــل ال بــد أن يكــون بإصــالح  يقــول: المشــكلة يف الجامعــات، لــن

 الطرفين التعليم العام والتعليم الجامعي. 

 طيب، اآلن ُيقال أيًضا أن كثيًرا.  المذيج:

ــة  كمــا  الشاايخ: ــدنا درســوا اللغــة العربي ــيم العــام عن ــو أن التعل ــي ل ونقــول يعن

 يدرسون اللغة اإلنجليزية لُحلت المشكلة. 

 كيف هذا يا شيخ؟   المذيج:

 ألهنم يهتمون كثيًرا بتدريس اللغة اإلنجليزية.  الشيخ:

 ما نشوف يف ذلك نتائج يا شيخ.   المذيج:

ــر مــن اهتمــامهم باللغــة العربيــة، يعنــي اهتمــامهم  الشاايخ: علــى كــل حــال أكث

بتدريسيها يعني ليس فقط بـ يعني المناهج، بطريقة التدريس، ولكن بغرس أهميتهـا 

علم أهنـا مهمـة، وال بـد اإلنسـان إذا رأى أن األمـر مهـم عند الطلبة، بحيث الطالب ي

يركب له كل الصعاب حتى يصله، وإذا رأى أن األمر غير مهم، لو كان األمـر سـهاًل 
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 جًدا لم يفعله. 

طيب شيخ اآلن ُيقال: إن الطريقة التي نـدرس هبـا طالبنـا وأبناءنـا هـي   المذيج:

يقـرؤون مـثاًل صـفحًة مـن كتـاب أو التي تعزلهم عـن التطبيـق، بينهمـا لـو جعلنـاهم 

، ثــم جلســنا معهــم يف تقــويم -عــز وجــل -قصــة أو روايــة، أو ســورًة مــن كتــاب اهلل

اللسان، ولماذا رفعنا هذا ولماذا خفضنا ذلك، ربما تشربوا النحو هبذه الطريقة كمـا 

تشربه األولون بدون الحاجـة إلـى هـذه القواعـد، التـي بعضـهم يقـول: أهنـا حذلقـة 

 وفذلكة. 

لو كان األمر مع الصغار وبدأنا معهم بإسـماعهم اللغـة السـليمة؛ لكـان  الشيخ:

األمر ممكنًا، ويف تجارب اآلن يف هذا المجـال، فممكـن أن َيسـمعوا اللغـة العربيـة، 

ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يتكلموا، هم سيتكلمون علـى الصـواب غالًبـا، ثـم بعـد 

ذه طريقـة جيـدة وجميلـة جـًدا، ونـدعو ذلك يدرسون ما يحتاجون إليه من قواعد ه

إليها ونشجع عليها أيًضا، لكـن الطـالب الكبـار الـذين سـمعوا الكثيـر مـن العاميـة، 

وسمعوا كثيًرا من األعجمية، هؤالء ال يكفي أن تسـمعهم الفصـيح، ولـو أسـمعتهم 

الفصــيح بكثــرة لــن يعرفــوا حتــى يعرفــوا القواعــد فــاألمر أيًضــا يعــود إلــى المســألة 

ة، وهو أن التعليم ال بد أن يبدأ منذ البداية بإسماعهم الفصـيح، كـل مـا سـمع السابق

اإلنسان الفصـيح، وقلـل مـن االسـتماع إلـى اللحـن والعاميـة واألعجميـة، سـتكون 

  -- «41:46 -كلمة غير مفهومة @» --سليقته 

ــة @» -- المااذيج: ــر مفهوم ــة غي ــد  – «41:49 -كلم ــا يف ضــبط قواع مرجعن

اعد اللغة العربية إليه، فلماذا يكون يعنـي هـذا الكتـاب بـين أيـدينا، النحو، ولربط قو

 ومع ذلك ال نستفيد منه؟ 

القـرآن الكـريم إذا اسـتمع اإلنسـان إليـه مـن دون تطبيقـه ال يفيـده، وإذا  الشيخ:

استمع إليه من دون تأمل ألساليبه ولغته وإعرابـه، وكلماتـه.. أيًضـا لـن يسـتفيد منـه 
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س فقط على وجود القرآن العظـيم، وإنمـا علـى طريقـة االسـتفادة لغوًيا، فالكالم لي

 من هذا الكتاب العظيم. 

طيب شـيخنا مـن األسـئلة التـي تثـار دائًمـا، أن النحـو لـه مـدارس ولـه   المذيج:

ــره طالهبــم يف النحــو أهنــم  ــا ك ــن النحــويين المعاصــرين مم ــًرا م ــذاهب، وأن كثي م

لشدة وفيها نوع من عدم التسامح، فلمـاذا يديروهنم على مدرسة معينة فيها نوع من ا

يعني ال يأخذون بالتسامح يف النحو، ويف يعني األخذ ببعض األقـوال أو اآلراء التـي 

 -- «42:42 -كلمة غير مفهومة @» --

أما إذا كنت تريد التدريس، فال أحد يـرغم الطـالب علـى شـيء، بـل ال  الشيخ:

ا فقط أن يعرفوا النحـو والقواعـد، وأن نكاد نذكر يف التدريس هذه الخالفات، يكفين

يضبطوا كالمهم وكتابتهم على سنن كالم العرب، أمـا إذا كـان الطالـب متخصًصـا؛ 

فال بد أن يعرف هذه الخالفات، ثم يعرف األدلـة، ثـم يعـرف طريقـة الرتجـيح وهـو 

  -- «4٣:12 -كلمة غير مفهومة @» --بعد ذلك يرجح، 

يكــون ُيحمــل خطــأ النــاس يف تقــدير بعــض إنمــا عنيــت لمــا ال يعنــي  المااذيج:

 المدارس على أنه صواب، ألنه قد جاء هبذا. 

هذا ليس تدريًسا، هذا ليس يف التعليم، وإنما هـذا يف التعامـل مـع كـالم  الشيخ:

الناس تصـحيًحا وتخطئـًة، إنمـا هـذا أمـر آخـر، نعـم كـالم النـاس مـا دام لـه محمـل 

لـك أنـه يقبـل مـنهم كـل شـيء، ال إذا كـان صحيح، فينبغي أال ُيخطأ، لكن ال يعني ذ

المجال متاًحا للتصويب، لـنقلهم إلـى األصـوب واألحسـن، فنفعـل ذلـك لكـن مـا 

نخطئهم نقول: هذا خطأ، نقـول: هـذا أفضـل، لـو سـألك اإلنسـان: مـاذا أقـول أنـا؟ 

نقول: قل كذا، هذا األفضـل إذا أردت أن تـتكلم أنـت، فـتكلم باألحسـن واألفضـل 

 لذي ال خالف يف تخطئته. المتفق عليه ا
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جميل، هل من وسـائل نشـر العربيـة بـين النـاس، مـا يعنـي يشـتهر اآلن  المذيج:

 بقضية قل  وال تقل، والتصويبات التي تقام بين فرتة وأخرى.  

نعـم؛ هـذه ال بـد منهـا، وأثبتـت جـدواها قـديًما وحـديًثا؛ فلـو قـرأت يف  الشيخ:

كتب اللحن القديمة المختلفة، وكانت يف أزمنة مختلفة، وكانت يف أماكن مختلفـة، 

كلمـة  @» --لو قرأت فيها لوجدت أن كثيًرا من األلحـان المـذكورة فيهـا انتهـت. 

  – «44:٣9 -غير مفهومة

لمثقفون، والنـاس تبـٌع لهـم، والنـاس نـرى اآلن مـثاًل تركها الكتاب والعلماء وا

يف وسائل اإلعالم عندما ينبـه علـى أخطـاء معينـة، ثـم يسـتعملها المتكلمـون الـذين 

 ُيسمع إليهم، الناس.. 

صح، بالنسبة للكتـب التـي تعـين اإلنسـان علـى هـذا، تـذكر شـيًئا منهـا  المذيج:

 دكتور؟ 

 على ماذا؟  الشيخ:

بات، كتــب التصــويبات اللغويــة أو النحويــة، هــل هنــاك كتــب التصــوي المااذيج:

كتاب معين، أو بعض الكتب التي ترى أهنا مناسبة يقرأهـا  اإلنسـان، ليعـرف مـا هـو 

 المشهور من الخطأ عند الناس؟ 

يف كتب كثيرة يف هذا المجال يف التصويبات، منها مـثاًل: معـاجم محمـد  الشيخ:

ومعجـم األخطـاء، ذكـر فيهـا أخطـاًء كثيـرة العدناين، له معجمان: معجم األغـالط، 

يعنـي يقـرأ فيــه اإلنسـان، وقــد يوافقـه يف بعــض األحيـان، وربمــا ال يوافقـه يف بعــض 

 األحيان. 

آخر سؤال: نظرتك المستقبلية لعودة الناس للفصـحى والتحـدث هبـا،  المذيج:

 هل ترى أن ُهناك مستقبل مشرق؟ 
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جهــود وتجمعــت وانســاقت يف أرى أن المجــال متــاح، لــو تكاتفــت ال الشاايخ:

وقربنـاهم إلـى  – «45:56 -كلمـة غيـر مفهومـة @» --طريقٍة واحدة، نستطيع أن 

العربية السليمة، ولو رأينا إلى لغة الناس قبل خمسين سبعين ثمـانين سـنة، ولغـتهم 

اآلن لوجدنا أن بينهما فرًقا كبيًرا، فال تكاد تجد شاًبا اآلن يتكلم كأبيـه إال يف النـادر، 

هذا بسبب التعليم، وبسبب اإلعالم، واإلعالم المقروء والمسموع خاصـًة، يعنـي و

ال تكاد تجد إنساًنا يتكلم بعاميته القحة، عندما اجتمـع النـاس مـثاًل يف الريـاض ويف 

جدة، ويف المدن الكبيرة هـذه  مـن منـاطق مختلفـة، اضـطر كثيـٌر مـن النـاس إلـى أن 

 القحة.   يتخلص من لهجاته، من كلماته العامية

 إلى عامية أخرى يا شيخ.   المذيج:

 ال؛ كيف يعني؟ سأترك عاميتي إلى عاميتك؟  الشيخ:

يسموهنا اللهجة البيضاء اآلن، يعني التي ال يستطيع اإلنسان يعرف هبـا  المذيج:

 يعني أصل الشخص. 

هذه اللهجة التي تسميها البيضاء، أنا أول مرة أسمع عـن البيضـاء، هـذه  الشيخ:

اللهجة هي أقرب إلى العربية السليمة، ألن عندما أترك لهجتي، لن أنتقل إلى لهجـة 

مثاًل قوم آخرين، ولكن سأنتقل إلى أمر وسط بينـي وبينـك، هـذا الوسـط هـو الـذي 

 سيقربنا للعربية السليمة. 

 تقبل إن شاء اهلل لعله زاهر يف هذا إن شاء اهلل؟ إًذا المس المذيج:

يعنـي زاهـر إذا تكاتفـت الجهـود، أمــا إذا بقيـت األحـوال علـى مـا هــي  الشايخ:

عليه، يعنـي مـن كثـرة الفضـائيات العلميـة، كثـرة المجـالت العاميـة، كثـرة األشـعار 

ر العامية، فالمسألة لألسـف تسـير لألسـوأ، قبـل أربعـين خمسـين سـنة كانـت األمـو

أفضل بكثير، يعني قبل أربعين سنة خمسين سنة ال تكـاد تجـد مـثاًل شـيًخا أو داعيـة 



 e 

g h 
f  259 

 مداد ألفية بن مالك يف امليزانحماضرة: 

يتكلم بالعامية، ال تكاد تجد أحًدا يلقي قصيدًة بالعامية يف المحافل العامـة، ال تجـد 

خطيًبا يقوم فيتكلم بالعامية، ألن هذه األماكن هي للعربية السـليمة ليسـت للعاميـة، 

ن جرائـدنا لهـا صـفحة يوميـة للشـعر العـامي، لكـن لـيس فيهـا أما اآلن يعني كثيـر مـ

 صفحة للشعر العربي، السوق ال يطلبه. 

شــكر اهلل لكــم شــيخنا، يعنــي كنــت أريــد أن أخــتم الحــديث بتفــاؤل،  المااذيج:

 لكنك أثرت فيه شجنًا. 

 نعم المستقبل زاهر إذا تكاتفت الجهود.  الشيخ:

 شكر اهلل لكم شيخنا.  ولعلها إن شاء اهلل تكون ذلك، المذيج:

ختامه مسك دائًما يف برنامجنا، هو فقرة اخرتنا لك، حيث نأخذ قطعة من عقـل 

مقدمـة  – «48:48 -كلمة غيـر مفهومـة @» --ضيفنا، هم يقولون: صناعة العقل 

هذه الحلقة عـن كتـب النحـو، وذكـر أن مـن أفضـل أو مـن أعظـم الكتـب ألفيـة ابـن 

 مالك بعد كتاب سيبويه، وأظنه سيختار لنا يف هذه الفقرة كتاب سيبويه. 

الكتاب لسيبويه، كلما ذكر النحو ذكر سيبويه، وعنـدما تسـأل أحـد عـن  الشيخ:

أن نعــرف تعريًفــا يعنــي قلــياًل كتــاب ســيبويه ال يعرفــه، فقلــُت: لعلــه مــن المناســب 

بكتاب سيبويه، سيبويه رحمه اهلل عمرو بن عثمـان بـن قنـرب، شـاب فارسـي، كـان يف 

أول حياته يطلب الحديث ثـم لحـن يف حـديث، ثـم انصـرف يف قصـة مشـهورة إلـى 

–طلب اللغة، حتى الزم الخليل وبـرع، وصـار مـن أعظـم بـل أعظـم علمـاء النحـو 

لى الصحيح سنة مائة وثمانين عـن ثـالث وثالثـين سـنة، وتويف ع -رحمه اهلل تعالى

 .  -رحمه اهلل تعالى رحمًة واسعة-وقيل: عن أربعين سنة، 

لــه أعمــاٌل عظيمــة جــًدا ال يكــاد يقــوم هبــا لــوال عنايــة اهلل وتوفيقــه لهــذا الرجــل 

الفارســي الــذي خــدم العربيــة ألنــه كــان يخــدم اإلســالم مــن خاللهــا، مــن أعمالــه 
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: أنه نقل النحـو مـن مرحلـة المشـافهة التـي كانـت عنـد -اهلل تعالىرحمه  -العظيمة

مشايخه، وهم عظماء جبال يف النحو إلى مرحلة الكتابة، وهذا أمر يعني عظـيم ألنـه 

 ال سابقة له. 

قلنا أنه جمع ما تفـرق بـين مشـايخه مـن لغـة ومـن نحـو، مشـايخه  األمر األول:

بط قواعـد كثيـرة جـًدا، تفرقـت هـذه جبال سمعوا كثيًرا من العـرب، كـل عـالم اسـتن

 قواعد النحو بين هؤالء، هو جمع. 

، ثـم تـويف -رحمه اهلل تعـالى -أنه ألف كل ذلك وجمعه يف الكتاباألمر الثاين: 

 يف حادثة مذكورة يف التاريخ.  

 هل هي صحيحة هذه الحادثة يا شيخ؟  المذيج:

انيد كثيـرة جـًدا، هذه مشـهورة، يعنـي هـذه مشـهورة جـًدا، ونقلـت بأسـ الشيخ:

 -وشهرهتا تغني عن طلب إسـنادها، وإن صـحت وهـذا هـو الظـاهر، فسـيبويه تـويف

 غيرًة على اللغة والنحو أن تعبث هبا المصالح الشخصية.  -رحمه اهلل تعالى

ممتــاز، بالنســبة للكتــاب، دائًمــا يقولــون: الكتــاب؛ لدرجــة أن بعــض  المااذيج:

د كتـاب اهلل تعـالى، إذا قيـل الكتـاب؛ فهـو الناس يقولون: هو أشهر كتاب، يعنـي بعـ

 كتاب سيبويه، ما الذي يتميز به هذا الكتاب؟ 

الكتاب يتميـز قلنـا بأنـه أول مـا ُألِّـف يف النحـو العربـي، وهـو أيًضـا مـن  الشيخ:

أوسع ما ألف يف النحو العربي، ففيه كثير من المسائل التي ال تجدها يف كتب النحـو 

ليمية، فكتـاب سـيبويه أيًضـا يتميـز بأنـه جمـع بـين النحـو المتأخرة؛ ألهنا صارت تع

العلمي والنحـو التعليمـي، فـإذا قـرأت فيـه تفهـم كثيـًرا منـه؛ ألنـه يـذكر القاعـدة ثـم 

يشرحها، بخالف كتب النحو المتأخرة التي صارت متوًنا مختصرة، فتجـد القاعـدة 

ثالثة وهو وربما يبقى صفحة صفحتين  – «52:04 -كلمة غير مفهومة @» --ثم 
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يشرح، ويأيت بالمثال، وال يأيت بمثال فقط، ويشـرحه يعنـي يطبـق القاعـدة عليـه، ثـم 

كلمـة  @» --يأيت بالمثال الثاين ويشرحه ويطبق القاعـدة، والثالـث والرابـع، حتـى 

  -- «52:22 -غير مفهومة

  – «52:24 -كلمة غير مفهومة @» -- المذيج:

ــيبويه اخــتالف المصــطلحات،  الشاايخ: ــاب س ــرب مشــكلة يف كت ــي أك ــذه يعن ه

بعضها لم يكـن مسـتقًرا، يعنـي بعضـها  -رحمه اهلل تعالى -فالمصطلحات يف حياته

تغير، ويف أحايين عدة يعرب باللفظ اللغوي، وال يريد به االصطالح النحـوي، فلهـذا 

د  الحـال، أو يريـد قد يعرب عن  الشيء الواحد كالحال بأكثر من اصـطالح وهـو يريـ

مثاًل التمييز ثم يعرب بأكثر من لفظ يريد به التمييز، نعم هذا يحتاج إلـى خبيـر بكتـاب 

 سيبويه ليعرف ذلك. 

 جميل، من يقرأ هذا الكتاب يا شيخ؟   المذيج:

اآلن ال يقرأه إال المتخصصون، لكن لو قرأه غير المتخصصين لفهمـوا  الشيخ:

ة عنـده يف المصـطلحات، فيعنـي لـو ُحقـق تحقيًقـا آخـر كثيًرا مما فيه، فقط المشـكل

ى ُطبــع قــديًما، ولــه عــدة طبعــات أشــهر طبعاتــه -رحمــه اهلل تعــال-كتــاب ســيبويه 

 طبعتان: 

 الطبعة األولى: طبعة بوالق يف مجلدين. 

 -رحمـه اهلل -والطبعة الثانية: طبعة شيخ المحققين محمد عبد السـالم هـارون

 ال بأس به.  يف خمسة أجزاء، وهي تحقيق

ومع ذلك فكتاب سيبويه ما زال محتاًجا حاجًة ملحـة ماسـة إلـى تحقيـٍق جديـد 

يتالىف أشياء كثيرة منها أنه لم يحقق على نسخه العاليـة، ونسـخ سـيبويه العاليـة اآلن 

 كثيرة يف البلدان لم ُتجمع.
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 لكنها موجودة.  المذيج:

عها، وأنا قد جمعـت أكثـر لم ُتجمع ليحقق عليها الكتاب، وعندما تجم الشيخ:

من خمٍس وعشرين نسخة لكتاب سيبويه، وجدت فيها فروقـات ليسـت قليلـة عمـا 

ُطبع؛ ألن كتاب سيبويه عندما ُألف نقل بالرواية، فلهذا له أكثر من رواية، ألن هنـاك 

النسـخة الشــرقية لكتـاب ســيبويه، وهنــاك النسـخة الرباحيــة لكتـاب ســيبويه، هاتــان 

ر رواياتـه، ثـم لكـل روايـة نسـخ أيًضـا مختلفـة، فكتـاب سـيبويه أشهر نسخه أو أشه

كالموطأ لمالك له روايات، فينبغي عنـد التحقيـق أن ُتبـين هـذه األمـور، وال ُيحقـق 

كتاب سيبويه كالكتب األخرى، وأنا منذ أكثر من خمس سنوات وأنـا أعتنـي بجمـع 

يعـرف شـيًئا مـن  نسخ كتاب سيبويه، وأعمل على تحقيقه أيًضا؛ لهـذا أدعـو كـل أخ

 نسخ سيبويه المهمة أن يساعدين على الحصول عليها. 

وسيكون إن شـاء اهلل الطريقـة يف إخراجـه كالطريقـة يف إخـراج األلفيـة   المذيج:

 يعني بدون يعني حواشي زائدة. 

هـو أفضـل، هـو تحقيـق لـيس شـرًحا، لكنـه يبـين فـروق النسـخ، ويبـين  الشيخ:

الروايات يف كتاب سيبويه، ويهتم كثيًرا ببيان المصطلحات هذه، مـراد سـيبويه هبـذه 

المصطلحات، وأيًضا يتكلم على المسائل الخالفية إذا وردت، يعنـي سـيبويه أيًضـا 

حـدة يف أمـاكن مختلفـة يف كتابـه، من األمور التي تميز هبا، أنه تكلم عن المسألة الوا

 فال بد أن تجمعها لكي تعرف مذهب سيبويه. 

وإن شــاء اهلل ســيكون لربنامجنــا الســبق يف عــرض تحقــيقكم للكتــاب   المااذيج:

 . -عز وجل-بإذن اهلل 

 إن شاء اهلل.  الشيخ:

 ولعله أن يكون قريًبا إن شاء اهلل.   المذيج:
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 إن شاء اهلل.  الشيخ:

 نسخة حصلتم عليها من نسخ الكتاب نختم هبا. أعلى  المذيج:

 كتاب سيبويه؟  الشيخ:

 نعم نتكلم عن كتاب سيبويه.   المذيج:

كلمـة  @» --من أفضل النسخ التي حصلت عليها نسـخة ابـن معـاىف،  الشيخ:

 القرن السادس أو السابع.  – «56:07 -غير مفهومة

 قبل ذلك لم تحصل على شيء؟  المذيج:

ال ال هناك نسخ متقدمة، ال يف نسخ يف القرن الرابع، عندي نسختان مـن  الشيخ:

القرن الرابع، ُيقـال: إن أقـدم نسـخة يف الـيمن، وحصـلت علـى نسـخة أيًضـا أخـرى 

 أقدم منها ثالثمائة وأربعة أو ثالثمائة وستة لكنها ليست كاملة. 

 ممكن يخرج يف خمسة أجزاء أو أقل؟   المذيج:

 .  اهلل أعلم الشيخ:

اهلل أعلــم  طيــب افتتحنــا بــابن مالـك وختمنــا بســيبويه، فضــيلة الشــيخ  الماذيج:

 الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوين شكًرا جزياًل.

مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات هـذا الربنـامج، بعـد أن كـان يف 

مالـك حـديًثا  ضيافتنا دكتور سليمان عبد العزيز العيوين حيث تحدث عن ألفيـة ابـن

ماتًعا بين نشأهتا وأصلها، والعالقة بينها وبين الكافية الشافية له أيًضا شروح لأللفية 

وعناية العلماء هبا، وكان الحـديث يف فقـرة نـادي القـراء ماتًعـا حـول قضـية التطبيـق 

اللغة العربية، وكيف يمكن أن نطبق اللغة العربية يف واقعنا ويف حديثنا، والفرق بـين 

غة العربية السهلة اليسيرة التي كان يتكلم هبـا الفصـحاء قـديًما، وبـين مـا أسـماها الل
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ضيفنا الكريم اللغة العسكرية وهذه تسمية حصـرية، بعـد ذلـك اختـار لنـا الـدكتور، 

ف به، ونصح بقراءته.   سيبويه الكتاب وعرَّ

لديـه أرجو أن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وقًتـا ماتًعـا، أسـعد بتواصـلكم مـن كـان 

ــويرت  ــى ت ــامج عل ــإن حســاب الربن اقــرتاح أو أي مشــاركة أو أي ســؤال أو طلــب، ف

تشاهدوه اآلن يسعد بأي اقرتاح أو أي مداخلة أو أي طلـب، أشـكر لكـم تواصـلكم 

الربنـامج إنمـا يرقـى ويسـمو بــآرائكم واقرتاحـاتكم، أتـرككم يف رعايـة اهلل وعنايتــه، 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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 (1)ألفية ابن مالك منهجها وشروحها( 8)

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

فإننا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور: سليمان بن عبد العزيز ين، أما بعد، عأجم

العيوين أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة والعروب بكلية اللغة العربية يف جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يف محاضرة يمتعنا هبا هذه الليلة بعنوان ]ألفية 

 ابن مالك منهجها وأبرز شروحها[.

النحو الكبار، وله منعطف خطير يف تاريخ  أحد أئمة  وابن مالك

العربية، وهذه المحاضرة إنما هي افتتاح للدورة المكثفة يف حفظ وإسماع المتون 

 العلمية المقامة يف جامع األميرة نورة بنت عبد اهلل يف حي النخيل بمدينة الرياض.

يف مطلع المحاضرة وبادئ ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ الكريم الدكتور/ 

سليمان، ونسأل اهلل أن يلهمه التوفيق والسداد وأن يثيبه على شخوصه إلينا ولنا 

 ولكم بالخير والهدى وتقبل اهلل.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، أما بعد؛

ة االثنين السادس حياكم اهلل وبيَّاكم، وبارك اهلل فيكم يف هذه الليلة المباركة ليل

                                           
 : هذه المحاضرة ليسب ضمن شروح األلفية.تنبيه (1)
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والعشرين من جمادى اآلخرة من سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف، يف هذه 

الليلة إن شاء اهلل سنتكلم على ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك منهجها وشروحها 

يف هذا الجامع المبارك جامع األميرة نورة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود يف 

يف أول هذه الكلمة أن يطرح  الرياض، نسأل اهلل حي النخيل يف مدينة 

 فيها التوفيق والنفع للجميع.

-يف البداية، يا إخوان، أسرد لكم عناصر هذه المحاضرة، نتكلم إن شاء اهلل 

 على: -تعالى

 .تاريخ النحو إلى ابن مالك 

 .لمحة عن ابن مالك 

 .لمحة عن كتب ابن مالك 

 ،عدد أبياهتا، أين ألفها ابن مالك،  ثم ندخل إلى ألفية ابن مالك: اسمها

ومتى ولمن وكيف ألفها وما عالقتها بـ ]الكافية الشافية[، وماذا بقي من ]الباقية 

 الشافية[ فيها، ومنهجها، وترتيب النحو فيها.

  ثم نتكلم على شروحها، نبين أول من شرحها ونتكلم على شروحها

 القديمة وشروحها الحديثة وشروحها المسموعة.

هي العناصر بسرعة وألن الوقت ال يكفي قد َأْستعجل يف بعض هذه  هذه

 العناصر مستميًحا منكم العذر.

]ألفية[ ابن مالك أمر ضخٌم يف النحو، وقد يصعب على مثلي أن أختصر 

الكالم عليها يف هذا الوقت اليسير، ولكن نأخذ من الكالم على ]ألفية[ ابن مالك 

 به الطالب الذي يريد أن يتعرف عليها أو يحفظها.ما تمس إليه الحاجة وما ينتفع 
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  تاريخ النحو إىل ابن مالك: 

تعلمون جميًعا أن اللغة ما زالت سليقة عند العرب حتى اختلطت العرب 

باألعاجم بعد انتشار اإلسالم وخروج العرب من جزيرة العرب لنشر اإلسالم، 

الخطأ يف كالم العرب مما  هذا االختالط بين العرب واألعاجم أدخل اللحن، أي

 دفع العلماء إلى محاولة استنباط القواعد التي تضبط هذا الكالم العربي.

به اإلنسان شيًئا فشيًئا  ومعنى قولنا )السليقة(، )السليقة( أمٌر غير شعوري يتَشرَّ

من مجتمعه، فهو أمر له عالقة كبيرة بالمجتمع، فاإلنسان الطفل إذا كان كل 

غة أبوه وأمه وإخوانه، والمجتمع القريب والبعيد ال يسمع إال هذه مجتمع يتكلم بل

اللغة، فمن الطبيعي أنه ال يتكلم إال هبذه اللغة وهكذا كانت العرب يف الجاهلية، 

وصدر اإلسالم ال يسمعون إال الفصحى فال يتكلمون إال الفصحى وليس هبم 

 حاجة إلى أن يتعلموا قواعدها وقوانينها.

باستنباط قواعد هذه اللغة الشريفة من كالم العرب هو التابعي  وأول من اهتم

 
ّ
وكان يف البصرة هو  ◙الجليل أبو األسود الدؤلي من كبار أصحاب علي

وتالميذه، وما زال هو وتالميذه يستنبطون ما تيسر من هذه القواعد إلى أن 

صرة أقرب أوصلوها إلى طبقة شيوخ سيبويه، وكل هؤالء كانوا يف البصرة؛ ألن الب

 مدن الحاضرة إلى جزيرة العرب.

فلما وصل هذا العلم إلى طبقة شيوخ سيبويه، وهم أئمة النحو العظام الكبار، 

ه(، والخليل بن 154كأبي عمرو بن العالء البصري القارئ السبع المتوَفى سنة: )

ه(، وكيوسف بن حبيب البصري وكأبي زيد 170أحمد الفراهيدي المتوَفي سنة:)

ري، وكاألخفش األكرب، وغيرهم، هذه الطبقة طبقة شيوخ سيبويه ُيعزى األنصا

 إليها أعظم الفضل يف استنباط قواعد اللغة التي ندرسها اآلن.
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يكفي أْن تعلم أنَّ بعضهم بقي يف جزيرة العرب أربعين سنة يحفظ عن العرب 

صرة ويكتب ويسجل، ويستنبط القواعد مما حفظ وكتب، ثم يعود بعد ذلك إلى الب

لُيلِقي ما عنده من رواية ومن استنباط إلى تالميذه، أربعين سنة يرتك البصرة 

وكانت ُتعد حينذاك من أفضل المدن رفاهية، ويخرج إلى جزيرة العرب حيث 

الحر وقلة األمن من أجل المحافظة على هذه اللغة؛ ألهنم كانوا يقومون هبذه 

، ما خدموها ن اهلل األمور وهم يعلمون أهنا أمور يرجون ثواهبا م

لسواد عيوهنا، وإنما خدموها ألهنا الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الوحيين 

الشريفين القرآن والسنة، فالقرآن والسنة بلغة العرب وال ُيفهمان إال بأن ُتفهم لغة 

 العرب على أصولها الصحيحة.

ؤالء فلهذا ال نتعجب عندنا نسمع هذه المجهودات العظيمة التي بذلها ه

 وغيرهم، ثم وصلنا بعد ذلك إلى سيبويه، سيبويه كان يف البصرة، وسيبويه 
هو عمرو بن عثمان بن قنرب، سيبويه عالمة فارقة يف النحو؛ ألنه هو إمام أئمة أهل 

اللغة قاطبة دون مدافعة، هذا فتى فارسي كان يف أول حياته يطلب الحديث على 

اد بن سلمة، فأخطأ يف قراءة حديث، فقال له إمام أهل السنة والجماعة يف وقته حم

شيخه حماد: )لَحنَت يا سيبويه( )لَحنَت( يعني أخطأت، واللحن يف ذلك الوقت 

كان ُيعد من المصائب العظيمة، مع أنه فتى صغير، يعني ربما عمره يف ذلك الوقت 

ال يتجاوز ثنتي عشرة سنة أو ثالث عشرة سنة، وفارسي ليس عربًيا، ويف مجال 

التعلم، ومع ذلك عندما قال له شيخه )لحنَت( كُبر ذلك يف صدره وقال لشيخه: 

ل على  )ال جرم، ألطلبن علًما ال ُتلِحنُني فيه(، وسأل عن أنحى أهل زمانه، فدُّ

 الخليل، فلزمه أكثر من عشر سنوات حتى أنفد ما عنده.
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 هجري وعمره على 180هذا سيبويه الفتى الفارسي مات يوم مات سنة 

الصحيح ثالثة وثالثون سنة، وقد عمل أعماالً عظيمة لهذه اللغة الشريفة، نكتفي 

 ببيان عملين عظيمين، أعظم أعمال هذا الفتى الفارسي:

أنه جمع ما تفرق بين شيوخه العظام، شيوخه العظام الذين  :األمر األول

ذكرناهم قبل قليل كل واحد منهم كان عنده مجموعة من الطالب إلى خمسمائة 

إلى ستمائة طالب، هؤالء يأخذون عنه النحو، وهؤالء اللغة، وهؤالء القراءات، 

ليل من وهؤالء الروايات، أما هو فقد عكس المسألة، فقد أخذ كل ما عند الخ

اللغة والنحو ثم انتقل إلى الثاين والثالث والرابع حتى جمع ما تفرق عندهم؛ ألن 

أبا زيد األنصاري روى أموًرا يف اللغة ما رواها اآلخرون، وأبو عمرو روى أيًضا 

أموًرا ما رواها اآلخرون، فتفرقت اللغة بينهم، وهذا العالم استنبط ما لم يستنبطه 

ين استنبط ما لم يستنبطه الثالث، فتفرقت اللغة والنحو بين هؤالء العالم الثاين، والثا

الجبال، فسيبويه جمع ما تفرق عند هؤالء من أمور اللغة والنحو، فهذا أمر عظيم 

 .ال تبلغه طاقة البشر إال بتوفيق الرحمن الرحيم 

 الذي عمله سيبويه أنه نقل اللغة والنحو من مجال المشافهة إلى األمر الثاين:

مجال الكتابة فألف أول كتاب يف اللغة هو ]النحو العربي[ وهو كتاب سيبويه وهو 

قد وصلنا وهلل الحمد، وهو مطبوع أكثر من طبعة، كتاب سيبويه، وإن كان مات 

  ،قبل أن ينقحه وأن ينظر فيه ويجعل له مقدمة وخاتمة وقبل أن يسميه

ا قيل ]الكتاب[ فيريدون لذلك فاتفق العلماء بعده على تسميته بـ ]الكتاب[، فإذ

كتاب سيبويه، وهو أعظم كتاب ُألِّف يف اللغة والنحو إلى اليوم وهو كتاب واضح 

 وسهل جًدا، وال يفوقه أي كتاب نحوي آخر يف كثرة الشواهد واألمثلة.

ل القارئ من كثرة أمثلته وشواهده، ففيه  يمثل على المسألة أمثلة كثرة حتى يمَّ

ية أكثر من ألف وخمسمائة بيت، فقط الشواهد الشعرية، فما من األبيات الشعر
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بالك بالقراءات واألمثلة، األمثلة باآلالف ذكرها، لكن صعوبته تأيت من اختالف 

اصطالحاته، المصطلحات تطورت بعده وتغيرت، فربما القارئ غير المختص إذا 

ر المصطلح قرأ فيه ال يفهم بعض المصطلحات التي يذكرها سيبويه يريد هبا غي

 الذي نستعمله اآلن.

، بعد ذلك اجتهد النحويون وحاولوا أن ييسروا النحو هذا سيبويه 

ليكون تعليمًيا، ليتعلمه العرب وغير العرب، ولهم يف ذلك جهود عظيمة جًدا 

وكبيرة، نتوقف عند أهم الكتب التي ألفوها لهذه المحاولة، فمن أهم الكتب بعد 

و وتقريبه إلى الطالب وإعادة تنظيمه وترتيبه، يأتينا كتاب كتاب سيبويه لتيسير النح

]الُجمل يف النحو[ ألبي القاسم الزجاجي يف منتصف القرن الرابع، وهو كتاب 

سيطر على الدرس  واضح وسهل، وهو كتاب تعليمي، وعندما ألفه 

 .النحوي يف زمانه ويف المشرق والمغرب، وله شروح كثيرة جًدا 

 الفارسي يف كتابه ]اإليضاح[، وهو كتاب  ثم يأيت يف آخر
ّ
القرن الرابع أبو علي

علمي رصين إال أنه انتشر يف المشرق اإلسالمي، وبعده بقليل يأيت تلميذه الويف أبو 

الفتح عثمان بن جنِّي، وجني بتخفيف الياء وال تثقل؛ ألهنا مرتجمة من كلمة 

ية[ يف آخر القرن الرابع الهجري، فارسية وهي )كنِّي(، وألَّف كتاب ]اللمع يف العرب

 الفارسي، فاستطاع أن 
ّ
وهو كتاب ماتع وعبارته أسهل وأوضح من شيخه أبي علي

يسحب البساط من تحت كتاب شيخه ويسيطر على الدرس النحوي يف المشرق 

 العربي، أما المغرب العربي فبقوا يدرسون كتاب ]الُجمل[ للزجاجي.

سادس لنجد أبا القاسم الزمخشري اإلمام ثم ننتقل بعد ذلك إلى القرن ال

المفسر الكبير المعتزلي، ولكنه يف العربية إمام كبير ليؤلف كتاب ]الُمفصل[ يف 

علم العربية، ويسميه بعض النحويين بكتاب سيبويه الصغير؛ ألنَّ عبارته تكاد 

تكون عبارة سيبويه إال أهنا مختصرة اختصاًرا غير مخل، وله من الشروح عدد 
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 ير.كب

ثم يأتينا بعد ذلك يف القرن السابع قرن العلم والعلماء، القرن السابع يأتينا يف 

منتصفه ابن الحاجب اإلمام األصولي الكفيف ليؤلف لنا كتاًبا يف النحو سماه 

]الكافية يف النحو[، ثم يؤلف كتاًبا آخر يف التصريف يسميه ]الشافية يف التصريف[ 

النحو والتصريف فصالً واضًحا منهجًيا، وإن كان  فيكون من أوائل من فصلوا بين

يف محاوالت سابقة لكن ليست هبذه الصورة المنهجية كهذه ]الشافية[، وكتاب 

 ]الكافية[ و]الشافية[ انتشر انتشاًرا عظيًما وبخاصة عند غير العرب.

ويف هذا القرن نفسه القرن السابع قرن العلم والعلماء يأتينا إمامنا ابن مالك 

ضي القضاة، ابن مالك هذا رجل أندلسي اسمه محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن قا

مالك، وقيل محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، ُولد 

أعادها اهلل إلى المسلمين، ويف قرابة العشرين  –ونشأ يف مدينته جيَّان يف األندلس

ى األندلس وصاروا ينتزعوهنا بلدة بعد بلدة من عمره عندما تسلط الصليبيون عل

هاجر مع كثير من العلماء الذين هاجروا من األندلس إلى المشرق العربي، هاجر 

وهو فتى يف قرابة العشرين، مرَّ بمصر وحجَّ ثم أتى إلى الشام بالد العلم يف ذلك 

س  يف مدرستها الزمان، فدار بين مدهنا فذهب إلى حلب وبقي فيها وقًتا طويالً ودرَّ

السلطانية، ونَجم وُعرف وألَّف منظومته الطويلة يف النحو ]الكافية الشافية يف 

النحو[، ثم بعد ذلك دار يف الشام، ذهب إلى دمشق ثم ذهب إلى حماة، ثم استقر 

 .بعد ذلك يف دمشق عالًما ملء سمع الدنيا وبصرها، هذا ابن مالك 

 :مكانته 

ليس هناك طالب يجهل مكانته، لكن سنبين أموًرا يف مكانته قد يجهلها بعض 

الطالب، إمامه النووي من تالميذ ابن مالك، اإلمام النووي المشهور يقول عن 

شيخه ابن مالك يقول: )شيخنا وهو إمام أهل اللغة واألدب يف هذه األعصار بال 
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سان العرب حتى بلغ يف الغاية مدافعة(، ويقول الصفدي: )سبق أئمته إلى إتقان ل

وأربع على المتقدمين(، وانظر إلى هذه القصة يذكرها شهاب الدين محمود من 

كبار تالميذ ابن مالك، يقول: )كنا يف مجلس من المجالس فأتت مناسبة، فذكر ابن 

 مالك ما انفرد به صاحب المحكم عن األزهري(.

ة عشر مجلًدا، كتاب يف أبو منصور األزهري صاحب ]هتذيب اللغة[ يف سبع

اللغة، و]المحكم[ البن سيده ُطبع أخيًرا يف أحد عشر مجلًدا، هذا يف مناسبة يقول 

فذكر األمور التي انفرد فيها صاحب ]المحكم[ ابن سيده ولم يذكرها األزهري يف 

]التهذيب[، يقول تلميذه محمود: )وهذا أمر معجز(؛ ألنه احتاج إلى اتقان ما يف 

وابن مالك جبل يف اللغة كما أنه جبل يف النحو، وله كتب كثيرة يف اللغة الكتابين، 

 كما سيأيت بيان شيء من ذلك.

)كان إماًما يف القراءات وعللها، وصنَّف فيها قصيدة دالية  قال الصفدي أيًضا:

مرموزة يف قدر الشاطبية(، له قصيدة مشهورة سيأيت ذكرها بعد قليل يف القراءات، 

زري من القراء، ترجم له يف طبقات القراء، وتولى ابن مالك وعده ابن الج

المشيخة الكربى يف العادلية، من أشهر المدارس والجامعات يف ذلك الزمان يف 

دمشق، وهي أكرب مدرسة يف دمشق، وكان من شرطها أال يتوالها إال من كان إماًما 

 يف القراءات والعربية.

اة صحيح البخاري، إنَّ اليونيني قرأ قال ابن حجر إن اليونيني من كبار رو

]صحيح البخاري[ على ابن مالك تصحيًحا، وسمع منه ابن مالك رواية 

( عليه قواعد مشهورة، قال اليونيني عن ابن مالك قال: )إنه شيخ ٣5:00:19)

اإلسالم(، وقال ابن مالك عن نفسه إنه أعلم الناس بالعربية والحديث، أما يف 

بحر الذي ال ُيشق ضده، ولما سئل تاج الدين الفزاري: أكان النحو والصرف فهو ال

ابن مالك مثلك يف النحو؟ قال: واهلل ما أنصفته، كان يف النحو مثل الشافعي يف 



 e 

g h 
f  274 

 اجلامع حملاضرات املفيت اللغوي

 
 هجرًيا يف دمشق، هذا ابن مالك.672سنة  الفقه، تويف 

 :أما كتبه 

 ، فكان إماًما يف النحو والصرف ويف اإلعرابفتنوعت علومه وثقافاته 

والقراءات، وله يف كل ذلك كتٌب كثيرة، وُعرف عنه القدرة الفائقة على النظم حتى 

لو شاء أن يجعل كالمه نظًما لفعل، وله يف ذلك منظومات كثيرة، له: ]الكافية 

بيًتا، وهي أصل األلفية كما سنذكر  1750الشافية يف النحو[ ذكرناها قبل قليل يف 

أبيات،  2704سماها ]اإلعالم بمثلث الكالم[ يف  بعد قليل، وله منظومتان يف اللغة

وله ]األلفية[ المشهورة، وله ]المالكية[ يف القراءات، ألف بيت يف القراءات على 

 نسق ألفية الشاطبي، و]المالكية[ يف القراءات البن مالك ستطبع إن شاء اهلل قريًبا.

 :أما كتبه النحوية 

ك، هذه أشهرها، لكن أعظمها ]تسهيل فإنَّ أشهرها ]األلفية[ ألفية ابن مال

الفوائد[ يسمى ]التفسير[، ]تسهيل الفوائد[ أعظم كتاب ألفه ابن مالك، لو لم 

 إال ]التسهيل[ لكفى بأن ُيعد من كبار أئمة النحو. يؤلف ابن مالك 

 :طريقته يف التأليف 

يف أغلب  طريقته يف تأليف الكتب وبخاصة كتب النحو، ابن مالك 

س يف دمشق  س يف حلب يف المدرسة السلطانية، ودرَّ س، درَّ حياته كان مدرًسا يدرِّ

يف المدرسة العادلية، كان مدرًسا، كان يؤلف متنًا صغيًرا، ثم بعد ذلك يشرحه 

للطالب، ويكتب هذا المتن، ويكتب الشرح، ثم يجب يف المتن والشرح عيوًبا 

والتقصير؟ يجعل المتن األول كما هو ويؤلف وتقصيًرا، كيف يتالىف هذا العيب 

كتاًبا جديًدا يتالىف فيها العيوب السابقة، ففعل ذلك عدة مرات، فلهذا ألَّف كتًبا 

كثيرة، يؤلف متنًا ثم يشرحه، ثم يؤلف متنًا آخر ويشرحه وهكذا، فلهذا أكثر كتبه 
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 .متون وهو يشرحها 

لم يشرحها، ولعلنا نذكر ، وأما ]األلفية[ فكانت من أواخر ما ألَّف 

 تعالى.–ذلك فيما يأيت إن شاء اهلل 

 :ألفية ابن مالك 

ما اسمها؟ ما اسم ألفية ابن مالك يا إخوان؟ أنا ربما أستعجب ألن الكالم كثير 

يف األلفية، ألفية ابن مالك ما اسمها؟ ألفية ابن مالك اسمها ]الخالصة يف النحو[، 

 لقول ابن مالك يف آخرها؟

ِعااااهِ  َوَمااااا  َقاااادد َكَماااال ُعنِيااااُب  بَِجمد

 

اااَتَمل  ااااِت اشد  َنظدًماااا َعَلاااى ُجااال  الُمِهم 

َياااااِة الدُخاَلَصاااااهد  
َصاااااى ِماااااَن الدَكافِ  َأحد

 

َتَضااااى ِ نااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااهد    َكَمااااا اقد

فسماها الخالصة، لكنها اشُتهرت بعد ذلك باسم ]ألفية ابن مالك[، وصرح  

 باسمها صاحب المنظومة يف كتب ابن مالك، عالم نظم كتب ابن مالك قال: 

 فقااد ضاام شاامل النحااو ماان بعااد شااته 

 

اااااال   وبااااااين أقااااااوال النحاااااااة وفص 

 ب ألفيااة تساامى الخالصااة قااد حااوت  

 

 خالصة علم النحاو والصارف مكماال 

 ومن اللطائف أن ناظًما أخذ من اسمها ما يزجر به عائبها، فقال:  

 يااااااا عائًبااااااا ألفيااااااة اباااااان مالااااااِك 

 

 و ائًبااااااا عاااااان حفظهااااااا وفهمهااااااا 

 أماااااا تراهاااااا قاااااد حاااااوت فضاااااائالً  

 

ِمَهااااااكثيااااارة ً    َفاااااالَ َتُجااااارد فِاااااي حكد

َفُظَهاااا   ُجااارد لَِماااند َجااااَدَل َماااند َيحد  َوالد

 

ااااااِمَهابِرِابِااااااٍج َو َخاااااااِمٍس ِمااااااِن    اسد

يعني تقول له صه للخالصة، وصرح باسمها ابُن ابِن مالك، ولد ابن مالك بدر  

الدين سيأيت ذكره، فقال: )ما زال والدي يخضب حتى نظم الخالصة(، واشُتهرت 

بعد ذلك باسم ألفية ابن مالك أو األلفية يف النحو؛ ألهنا ألف بيت من مزدوج 

 الرجز، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: 
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اااااااااي ألدِفي اااااااااهد وَ .3

اااااااااتِعيُن اهللَ فِ  َأسد

 

ااااااهد   ِوي  ااااااِو بَِهااااااا َمحد  َمَقاِصااااااُد الن حد

وليس بمستبعد أن تكون ]الخالصة[ عرفت باأللفية أو بألفية ابن مالك يف  

، فإن هذا االسم كان معروًفا قبل ابن مالك، ويف حياة ابن مالك وبعد حياته 

بيت بألفية فالن، فقبله نظم ابن معٍط ابن مالك، أي تسمية المنظومات التي يف ألف 

ألفيًة يف النحو، وسماها لكنها ُعرفت بألفية ابن معط، وكثيرون قبله وبعده، 

فالعراقي يف الحديث ألَّف ألفية وسماها، لكنها ُعرفت بـ ]ألفية العراقي[ واآلثاري 

 ألَّف ألفية يف النحو ثم ُعرفت بـ ]ألفية اآلثاري[ وهكذا.

  أبيات األلفية؟كم عدد 

 ألٌف وبيتان، قال يف آخر األلف: 

ِعاااااِه ُعنِياااااُب َقااااادد َكَمااااالد   َوَماااااا بَِجمد

 

ااَتَملد   اااِت اشد  َنظدمااو َعَلااى ُجاال  الدُمِهم 

َياااااِة الدُخاَلَصاااااهد  
َصاااااى ِماااااَن الدَكافِ  َأحد

 

َتَضااااى ِ نااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااهد    َكَمااااا اقد

هذا هو األلف، ثم أكمل ببيتين حمل حمد اهلل فيهما وأثنى عليه وصلى على  

ي ألدِفي هد ، وصفها ابن مالك بأهنا ألفية كما سبق بقوله: )نبيه 
تِعيُن اهللَ فِ (، ما َوَأسد

(؛ ألهنم يعطون 00:26:٣5اعتد بالبيتين على عادة العرب الذين ال يعتدون )

 الشيء ما قاربه.

  ابن مالك؟ ومتى؟ وملن؟أين ألفها 

هجري، لمن؟  660نقول باختصار ألفها ابن مالك يف مدينة حماة، قرابة سنة 

هجري، ولذلك قصة  788لشرف الدين هبة اهلل البارزي تلميذه المتوَفى سنة 

عندما كان يف حلب أول ما  طويلة جًدا اختصرها باآليت فأقول: ابن مالك 

 أكثر من عشر سنوات يف حلب، وُعِرف يف جاء إلى الشام استقر يف حلب وبق
َّ
ي

حلب، مما ألَّف يف حلب منظومته الطويلة يف النحو ]الكافية[ أو ]الشافية[ يف 
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النحو، وهذه الكافية والشافية يف النحو، ما عندي األصل صورهتا، ]الكافية الشافية 

 بيت. 2700يف علم العربية[ يف النحو، قلنا يف أكثر من 

ابن مالك إلى دمشق، بقي مدة قصيرة يف دمشق ثم حدثت فتنة  بعد ذلك انتقل

التتار المعروفة، وطلب هوالكو من أمير دمشق أن يخضع له وأن يرسل إليه ما 

يثبت والءه فرفض، اسمه عندي لكن قد أحتاج إلى...، نعم وهو الملك الناصر، 

الناصر،  فرفض الملك الناصر أن يقبل ذلك فعزم هوالكو على غزو مملكة الملك

ومما تحت مملكة الناصر حلب ودمشق، وابن مالك يف أحدهما وُأرجح أنه كان 

حينئٍذ يف دمشق، فهرب الناس من وجه هوالكو كل مهرب، ومنهم الملك الناصر، 

وممن هرب ابن مالك، وهرب إلى حماة، لماذا إلى حماة؟ ألهنا لم تكن تحت 

والكو وقبلوا منه ما أراد وعين سلطة الملك الناصر، بل إن أهل حماة سلموا له

عليهم حاكًما من عنده، فأصبحت آمنة، فذهب ابن مالك إليها وبقي فيها قرابة 

 سنتين.

هناك يف حماة يف قاضي قضاهتا وهو أبو شرف الدين هبة الدين البارزي، أبوه 

وكان زمياًل البن مالك، فعندما أتى ابن مالك إلى حماة قال هذا ابني شرف الدين 

اهلل اجعله غالًما عندك يستفيد منك، فبقي عنده سنتين، قال هبة اهلل البارزي:  هبة

)ألَّف ابن مالك األلفية لي(، يعني ربما ابن مالك ألفها إكراًما له وألبيه لحسن 

استضافتهم إياه يف حماة، لكن هذا هو السبب الظاهري، أما السبب الحقيقي يف 

الشافية[ وهي أصل ألفية ابن  ذ ألَّف ]الكافيةتأليف ابن مالك لـ]األلفية[ أنه من

مالك، وهو ما زال يعدل فيها ويغير، وهناك نسخة مخطوطة للكافية الشافية عليها 

تغييرات ابن مالك، يغير يبدل يف األبيات، وربما اختصر عدة أبيات، يف أبيات 

نتشرت بين قليلة، وتغييرات تشابه األلفية، ثم إن ]الكافية الشافية[ ما ُعرفت وا

طلبة اللغة وال غيرهم، وربما كان ذلك لطولها فأراد ابن مالك أن يتالىف هذه 
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 العيوب وهذا التقصير يف ]الكافية الشافية[ سواء العيوب العلمية أو الطول.

فبدل أن يصلح فيها ويغير، فاتخذ طريقته المعروفة فألَّف من جديد منظومة 

العلمية والطول، فألَّف ]الخالصة[ التي  جديدة تالىف العيوب والتقصير السابق

ح يف آخرها كما قلنا خالصة الكافية ) َيِة الدُخاَلَصهد صرَّ
َصى ِمَن الدَكافِ ( يعني َأحد

 خالصة ]الكافية[، إذن فـ ]ألفية[ ابن مالك اختصار ]الكافية الشافية[.

أصل هذا ما يتعلق بكيف ألفها ولمن ألفها، األصل ]الكافية الشافية[ وهي 

]ألفية[ ابن مالك، ماذا بقي منها يف ]ألفية[ ابن مالك؟ غيرها تغييًرا تاًما أم أبقى 

منها أشياء؟ أبقى كل األبواب التي يف ]الكافية الشافية[ إال بابين أهملهما، األبيات 

بيًتا بلفظها  22٣أبقى كثيًرا من أبيات ]الكافية الشافية[ بلفظها يف ]األلفية[، فأبقى 

شطًرا من ]الكافية  28أبيات بأغلب لفظها، وأبقى  106لفية[، وأبقى يف ]األ

الشافية[ بلفظها، كل ذلك أبقاه من ]الكافية الشافية[ بلفظه أو قريًبا من لفظه يف 

 ]الكافية الشافية[، ما سوى ذلك فقد اختصره بمعناه يف ]األلفية[.

 :منهجها وترتيب النحو فيها 

منهج ]ألفية[ ابن مالك وترتيب النحو فيها، منذ  وهذا من أهم ما نتكلم عليه

]األلفية[ والنحويون معجبون هبا، ألهنم أعجبوا برتتيب  أن ألَّف ابن مالك 

النحو فيها، ابن مالك أبدع ترتيًبا جديًدا لم ُيسبق إليه للنحو فيها، ابن مالك كما 

مشكالت  قلنا قبل قليل كان مدرًسا، والمدرس الذي يعاين التدريس ويعرف

التدريس يستطيع أن يعالجها أكثر من الذي ال يعانيه وال يمارسها، فأبدع هذه 

الطريقة التي تقوم على نظرية تربوية معروفة اآلن، وهي االنطالق من الجزء إلى 

 الكل، أو من الصغير إلى الكبير.

م أصول النحو على فروع النحو، أصول النحو  ابن مالك أتى إلى النحو فقدَّ
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ر فروع النحو، أصول النحو ماذا نسميها؟ نسميها األحكام قدم ها يف البداية وأخَّ

اإلفرادية، أما فروع النحو فنسميها األحكام الرتكيبية، فقدم األحكام اإلفرادية على 

األحكام الرتتيبية، األحكام اإلفرادية أحكام تركيبية، ما معنى أحكام إفرادية 

 وتركيبية؟ 

ي التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة دون النظر إلى األحكام اإلفرادية ه

جملتها إلى ما قبلها أو بعدها، هذا حكم إفرادي للكلمة، فإذا أخذنا مثالً كلمة 

مسجد، )مسجد( اسم أم فعل أم حرف؟ أنت تقول ال أدري حتى تجعلها يف جملة 

ترتكب يف  تعرف أهنا اسم، هذا حكم إفرادي اكتسبته الكلمة بصفتها مفردة دون أن

 –جملة، )مسجد( معرب أم مبني؟ أما تدري حتى تكون يف جملة، نعرف )مسجٌد 

مسجٍد( هذه كلمة معربة فالحكم إفرادي، )مسجد( نكرة أم معرفة؟  –مسجًدا 

نعرف أهنا نكرة، كل ذلك من األحكام اإلفرادية التي تكتسبها الكلمة بصفتها 

 لك األحكام اإلفرادية يف البداية.المفردة قبل أن ترتكب يف جملة، فقدم كل ت

( أو قلنا الصغير، األصول األحكام اإلفرادية جعلها 00:35:10@هذا قلنا )

 يف أول النحو، ورتبها على ثالثة أبواب:

 :باب الكلمة والكالم. الباب األول 

 :باب المعرب والمبني. الباب الثاين 

 :باب النكرة والمعرفة. الباب الثالث 

هذه األبواب الثالثة ماذا جمع فيها ابن مالك؟ جمع فيها ابن مالك أصول 

النحو أي جمع فيها األحكام اإلفرادية، ثم ذكر يف األخير األحكام الرتكيبية أو 

نقول فروع النحو، ما المراد باألحكام الرتكيبية؟ هي األحكام التي ال تكتسبها 

ذا أدخلتها يف جملة تكتسب أحكاًما الكلمة إال بعد أن تدخل يف جملة، الكلمة إ
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جديدة لم تكن لها من قبل، لم تكتسبها إال بعد أن دخلت يف جملة، تركبت يف 

جملة نسميها أحكام تركيبية، فجعلها ابن مالك يف آخر النحو، ورتبها على ثالثة 

أبواب، لماذا؟ ألن الكلمة إذا دخلت يف جملة، فإن الجملة يف اللغة العربية ال 

إال جملة اسمية أو جملة فعلية، أخذ الجملة االسمية وجمع وحصر تكون 

أحكامها النحوية، هذا هو الباب األول من أبواب األحكام الرتكيبية )األحكام 

 النحوية للجملة االسمية(.

ثم ذهب إلى الجملة الفعلية وحصر األحكام النحوية للجملة الفعلية، 

بواب األحكام الرتكيبية، األحكام النحوية األحكام النحوية هذا الباب الثاين من أ

للجملة الفعلية، بقي الباب الثالث يف األحكام الرتكيبية وهي األحكام المشرتكة 

بين الجملتين، هناك أحكام ال تختص باالسمية وال بالفعلية، تأيت هنا وتأيت هنا، 

 وجعلها يف آخر النحو األحكام المشرتكة بين الجملتين.

 الرتكيبية رتبها على كم باب؟ على ثالثة أبواب: إذن فاألحكام 

 باب األحكام النحوية للجملة االسمية، وأحكام الجملة  :الباب األول

 االسمية حكمان:

 االبتداء والخرب. -

 والنواسخ، نواسخ االبتداء. -

هذا باب المبتدأ والخرب جعل له باب سماه باب االبتداء ثم ذكر النواسخ التي 

ظن( هذه أحكام الجملة االسمية،  –إن  –تدخل على الجملة االسمية: )كان 

 انتهينا من أحكام الجملة االسمية.

 األحكام الرتكيبية، األحكام النحوية للجملة الفعلية،  :ثم الباب الثاين

 لك بالرتتيب يف ألفيته، ما فيها األحكام النحوية والفعلية، ذكر:جمعه وحصر ابن ما
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 الفاعل. -

 نائب الفاعل. -

 االشتغال والتنازع للمفاعيل الخمسة، المفعول به وله ومعه والمطلق. -

ثم يف األخير ذكر األحكام المشرتكة بين الجملتين تأيت هنا وتأيت هنا،  -

 ذكرها يف األخير.

 ل والتمييز واالستثناء(.وذكر بقية المنصوبات )الحا -

 والمجرورات )المجرور بحرف الجر والمجرور باإلضافة(. -

 والتوابع )النعت والعطف والتوكيد والبدل(. -

 ثم ذكر بعض األساليب العربية كالتعجب وأسلوب المدح والذم. -

 هكذا رتب ابن مالك النحو يف ألفيته.

ض أبياهتا لنلطف هذه نعود نلقي نظرة أقرب على )ألفية ابن مالك( يف مثل بع

المحاضرة بأبيات ابن مالك، ولتعلموا ما قد قيل من أن منظومة )ألفية ابن مالك( 

هي أسهل المنظومات العلمية، هي أسهلها نظًما، ومن عرف المنظومات العلمية 

 األخرى عرف فضل ألفية ابن مالك من حيث السهولة.

البداية سبعة أبيات، هذه ابن مالك يف البداية، قلنا ألف وبيتين، ذكر يف 

 : المقدمة، ثم بيتين يف األخير خاتمة، وما بينهما النحو، يف المقدمة يقول 
ااااد ُهااااَو ابااااُن َمالِااااِك .1  َقاااااَل ُمَحم 

 

َمااااااُد َرب ااااااي اهللَ َخيدااااااَر َمالِااااااِك    َأحد

اااَطَفى .2  َيو َعَلاااى الن بِاااي  الدُمصد  ُمَصااال 

 

ِمِليَن   ااااااااَتكد ااااااااَرَفاَو لِااااااااِه الدُمسد  الدش 

اااااااااي َألدِفي اااااااااهد .3 
اااااااااَتِعيدُن اهللَ فِ  َوَأسد

 

ااااااهد   ِوي  ااااااِو بَِهااااااا َمحد  َمَقاِصااااااُد الدن حد

َجِز .4   ُمااااود
ٍَ اااا َصااااى بَِلفد ُب األَقد  ُتَقاااار 

 

ااااااٍد ُمندَجاااااازِ   َل بَِوعد  َوَتبدُسااااااُا الدَبااااااذد
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ِا .5 َتِضااااي ِرَضااااو بَِغيداااارِ ُسااااخد  َوَتقد

 

طِاااااااايَفائَِقااااااااًة َألدِفي ااااااااَة ابدااااااااِن    ُمعد

ِضااااايدالً .6  زق َتفد
ٍِ َحاااااائِ اااااَو بَِسااااابد  َوهد

 

َي الدَجِماااااااايدالَ  
ِجبق َثنَااااااااائِ ااااااااَتود  ُمسد

اااااااَرهد .7 
ِضاااااااي بِِهَبااااااااٍت َوافِ  َواهللُ َيقد

 

 لِاااااي َوَلاااااُه فِاااااي َدَرَجااااااِت اآلِخاااااَرهد  

هذه المقدمة، ثم يذكر باب الكالم والكلمة، هذا الباب األول يف األحكام  

 اإلفرادية باب الكالم والكلمة يبتدئه بقوله: 

اااااَتِقمد .8 َق ُمِفيدااااادق َكاسد ااااا  َكالَُمنَاااااا َلفد

 

فق الدَكِلاااامد   اااالق ُثاااام  َحاااارد عد
اااامق َوفِ  َواسد

ُل َعااااامد .9   َواِحاااااُدُه َكِلَماااااةق َوالدَقاااااود

 

َمااااااةق بَِهااااااا    َكااااااالَمق َقاااااادد ُيااااااؤمد َوَكلد

 بِاااااالدَجر  َوالدَتنداااااِويدِن َوالدن اااااَدا َوَألد .10 

 

يِيدااااازق َحَصااااالد   اااااِم َتمد ااااانٍَد لاِلسد  َوُمسد

كأنه كالم، منظومة سهلة جًدا وال تخلو من بعض األبيات التي فيها إلتواء،  

لكن أغلبها سهل، هذا الباب األول من أبواب األحكام اإلفرادية، الباب الثاين من 

 أبواب األحكام اإلفرادية )باب المعرب والمبني(، يقول يف أوله: 

ااااَربق َوَمبدنِااااي .15 ااااُم ِمندااااُه ُمعد  َواالسد

 

نِي لَِشاااااااَبهٍ   ِف ُمااااااادد  ِماااااااَن الدُحاااااااُرود

اَميد ِجئدَتنَاا .16  ي اسد
ِعي  فِ َبِه الدَوضد  َكالدش 

 

ااااي ُهنَااااا 
نَااااِوي  فِااااي َمَتااااى َوفِ  َوالدَمعد

ااااااِل بِااااااالَ .17   َوَكنَِياَبااااااٍة َعااااااِن الدِفعد

 

اااااااااااال  تَِقااااااااااااٍر ُأص   َتاااااااااااَأَثرٍ َوَكافد

إلى آخر ما قال، والباب الثالث من أبواب األحكام اإلفرادية )باب النكرة  

 والمعرفة( يقول: 

َرًا .52  َنكِاااااااااَرةق َقابِاااااااااُل َألد ُماااااااااؤث 

 

ِقاااااَج َماااااا َقااااادد ُذكِاااااَرا   َأود َواِقاااااجق َمود

رَِفاااااااةق َكُهااااااامد َوِذي .53   َوَ يدااااااُرُه َمعد

 

 َوِهنداااااَد َوابدناااااِي َوالدُغاااااالَِم َوال اااااِذي 

ويف ذلك ينتهي كالمه على األحكام اإلفرادية ليتكلم بعد ذلك على األحكام  

 الرتكيبية يف ثالثة أبواب: 
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 األحكام النحوية للجملة االسمية يقول يف أوله، يف باب االبتداء: الباب األول: 

ااااادق َوَعااااااِذرق َخَبااااارد .113  ُمبدَتاااااَدأ َليد

 

َتااااَذرد   اااادق َعاااااِذرق َمااااِن اعد ااااَب َليد  إِند ُقلد

لق ُمبدَتااااااااااااَدأ َوالدث ااااااااااااانِي .114   َوَأو 

 

نَاااااااى فِاااااااي َأَسااااااااٍر َذانِ    َفاِعااااااالق ا د

إلى آخر ما قال، والباب الثاين من األحكام الرتكيبية باب األحكام النحوية  

 للجملة الفعلية، يف أولها باب الفاعل، يقول يف باب الفاعل: 

ُفااوَعيا َأَتااى .225  الدَفاِعااُل ال ااِذي َكَمرد

 

اااااَم الدَفَتاااااى  ُهاااااُه نِعد ااااادق ُمنِيداااااَرًا َوجد  َليد

ااال َفاِعااالق َفااانِند َيَهااارد .226  عد
اااَد فِ  َوَبعد

 

ااااااااااَتَترد   ااااااااااَو َوإاِل  َفَضااااااااااِميدرق اسد  َفهد

ثم بعد ذلك الباب الثالث من أبواب األحكام الرتكيبية وهو األحكام المشرتكة  

 بين جملتين اسمية وفعلية، بدأه ببقية المنصوبات يف الحال، قال يف الحال: 

ااَلةق ُمندَتِصااُب .332 اااق َفضد  الدَحاااُل َوصد

 

َهاااابد   دًا َأذد ااااي َحاااااِل َكَفاااارد
ِهااااُم فِ  ُمفد

اااااااا.333  ُنااااااااُه ُمندااااااااَتِقالً ُمشد ا َوَكود  َتق 

 

و  ااااااَتِحقا ِلااااااُب لكِااااااند َلاااااايدَس ُمسد  َيغد

 ثم يختم ألفيته بقوله:  

ِعااِه ُعنِيدااُب َقاادد َكَماالد .999  َوَمااا بَِجمد

 

ااَتَملد   اااِت اشد  َنظدَمااو َعَلااى ُجاال  الدُمِهم 

َياِة الدُخالََصاهد .1000 
َصى ِماَن الدَكافِ  َأحد

 

َتَضااااى ِ نًااااى بِااااالَ َخَصاَصااااهد    َمااااا اقد

َيو َعَلاااااى .1001  َماااااُد اهللَ ُمَصااااال   َفَأحد

 

ِسااااااااالَ   اااااااٍد َخيدااااااارِ َنبِااااااايٍّ ُأرد  ُمَحم 

 َو لِااااه الدُغاااار  الدكِااااَراِم الدَبااااَرَرهد .1002 

 

بِِه الدُمندَتَخبِااااااايدَن الدِخَياااااااَرهد    َوَصاااااااحد

رحمة واسعة وجزاه خيًرا على ما قدم للعلم والعلماء، هذا ما يتعلق رحمه اهلل  

بـ ]ألفية[ ابن مالك، يبقى الكالم على شروحها، لـ]ألفية[ ابن مالك شروح كثيرة، 

يصعب إحصاؤها، إن لم نقل يتعذر إحصاؤها، لكن من أول من شرحها؟ هل 

ا ابن مالك، ربما شرحها ابن مالك كعادته يف شرح أغلب كتبه؟ ولألسف ما شرحه

ألهنا من أواخر ما ألف، أو ربما لم يظن أهنا ستشتهر هذا االشتهار، وتكون أشهر 
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كتبه، أو ألنه )قلنا هذه األصل، أصل الكافية الشافية(، ]الكافية الشافية[ البن 

مالك، ابن مالك شرحها والشرح موجود ومطبوع ومحقق، فبعضهم قال اكتفى 

 صر، يعني كالم مضبوط.بشرح األصل عن شرح المخت

، قيل له كما ذكر الذهبي يف ]تاريخ اإلسالم[، الخالصة أنه ما شرحها 

ى شرحها، هذا من تالميذه، قال ابن  قيل له لو شرحت )ألفيتك(؟ قال: ابن المنجَّ

ى شرحها لك، وهو زين الدين بن المنجى، اسمه أبو الربكات الُمنجى بن  المنجِّ

هجري من تالميذ ابن  695السنوخي المتوىف سنة  عثمان بن أسعد بن المنجى

 مالك، هو أول من شرحها، إال أن شرحه لم يصل إلينا.

لكن ما أول إلينا لـ ]ألفية[ ابن مالك؟ ابن الناظم، من ابن الناظم؟ من الناظم؟ 

له ثالثة أوالد، سمى األول  أول من شرحها ولد ابن مالك، ابن مالك 

والثالث محمًدا، وفرق بينهم باأللقاب، فهذا بدر الدين،  محمًدا، والثاين محمًدا،

وهذا شمس الدين، هذا تقي الدين، وتكرار األسماء هذا معروف يف عائلة ابن 

مالك، كما قلنا قبل قليل، اسم أبيه عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل، وهذا معروف يف 

 بعض العوائل قديًما وحديًثا.

دين عالم كبير يف النحو، وهو معروف بالبالغة، هو المهم أن ابن هذا بدر ال

عالم كبير بالبالغة، وله كتاب معروف يف البالغة اسمه ]المصباح[، ولكنه أيًضا 

عالم كبير يف النحو، وهو أول من شرح ]ألفية[ ابن مالك شرًحا وصلنا، إنه ]الدرة 

فاد من ابن مالك بعده است المضيئة[، وهو أول شرح، وكل من شرح ]ألفية[

شرحه، يف شرح فيه عيوب المقدمات؛ ألنه أول شرح، بعض العبارات فيها التواء، 

بعض األمور يعني يُلف يُلف لكن يف األخير ما يتحل منه ما يريد أن يقول، وإن 

كان من الشروح الجيدة لكنه ما يصح إال للمتخصصين، هذا شرح ابن الناظم، 

 .وقد خطأ والده يف بعض المواضع 
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قبل أن نبدأ ونطرد أيًضا يف ذكر هذه الشروح، نقول من أفضل من حاول 

إحصاء شروح ]ألفية[ ابن مالك هو محقق كتاب ]إتحاف ذوي االستحقاق ببعض 

مراد المراد وزوائد أبي إسحاق[، هذا الكتاب ألبي غازي المكناسي حققه األستاذ 

]ألفية[ ابن  حسين عبد المنعم بركات، هو أفضل من حاول أن يحصي شروح

مالك، وقد ذكر مائتين وثالثة وستين، ذكر خمسة وعشرين شرًحا مطبوًعا وأربعة 

وخمسين شرًحا مخطوًطا، وأربعة وخمسين شرًحا مفقوًدا، وأربعة وسبعين 

هجري،  1420حاشية وستة وخمسين كتاًبا يتعلق بـ ]األلفية[، وقد طبع ذلك سنة 

 .بن مالك ثم ُطبع بعده عدة شروح لـ ]ألفية[ ا

من أهم شروح ]ألفية[ ابن مالك ُشرحت بالعربية، وهذا أكثر شروحها، 

وُشرحت بغير العربية بالفارسية وبالرتكية وبلغات أخرى، وُشرحت بالنثر وهذا 

هو األكثر، وُشرحت بالنظم تصور شرح ]ألفية[ ابن مالك الشرح بالنظم وسنذكر 

عة وموجزة وشروحها كثيرة جًدا مثااًل لذلك، وُشرحت شروًحا متوسطة ومتوس

 ثم من أول شرح هو شرح بدر الدين ولد ابن مالك، وُيعرف يف النحو ،

باسم ابن الناظم؛ ألن الناظم يف النحو هو ابن مالك، وأفضل طبعات هذا الشرح 

التي ُطبعت باعتناء محمد بن سليم اللبابيدي، طبعة قديمة لكن هذه أفضل 

 ك بتحقيق عبد الحميد السيد طبعة ال تخلو من أخطاء.الطبعات، ثم ُطبعت بعد ذل

شرح أبي حيان األندلسي صاحب ]البحر المحيط[ المعروف  :الشرح الثاين

هجري، أدرك ابن مالك لكن ما تتلمذ عليه، تتلمذ على تالميذه،  745المتوىف سنة 

له شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك سماه ]منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك[ 

 الدين.إال أنه لم يتمه، وفيه مقاالت شديدة البن مالك والبنه بدر 

]توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك[ البن أم  :الشرح الثالث

هجري يف القرن الثامن، وهذا من كبار تالميذ أبي  749قاسم المرادي المتوىف سنة 
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حيان، وهذا شرح من الشروح الجيدة لـ ]ألفية[ ابن مالك، شرح كامل وأكثر فيه 

كثر فيه من ذكر الخالفات النحوية، وُطبع من الشواهد وعبارته واضحة، إال أنه أ

 بتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان.

نحن نذكرها طبًعا بالرتتيب التاريخي، الشرح الرابع: ]أوضح  ،الشرح الرابج

المسالك إلى ألفية ابن مالك[ وهذا الشرح معروف؛ ألنه مقرر يف كثير من دوائر 

هجري،  761المصري المتوىف سنة  الدرس النحوي، وهو البن هشام األنصاري

وهو شرح مختصر، بل مخرت جًدا، بل يكاد يكون نثًرا لـ ]ألفية[ يعني حول 

]األلفية[ من نظم إلى نثر، وهو مختصر جًدا، أغفل فيه ذكر أغلب الخالفات 

النحوية، ويتميز بوضوح العرض ودقة التقسيم وكثرة الشواهد وإعراض عن كثير 

أهم ميزاته أنه عبارته واضحة ال غموض فيها صريحة تقع  من الخالفات، هذا من

على المراد مباشرة، وتقسيماته دقيقة بحيث تستطيع أن تعرف المسألة بدقة، 

المسألة تنقسم إلى هذه األقسام، وهذه األقسام ال تكون إال هبذه الشروط، ويف 

ره كثير من شواهد كثيرة جًدا، وأغفل كثيًرا من الخالفات النحوية، ولهذا اختا

المعاهد والجامعات لتدريس النحو وهو جدير بذلك؛ ألنه كتاب تعليمي علمي، 

وهذا ]أوضح المسالك[، هذا كل ]أوضح المسالك[ متن صغير جًدا شرح صغير 

 ]أوضح المسالك[ فهو شرح صغير جًدا مختصر.

الطبعة األولى التي شرحها وحققها الشيخ الجليل  أفضل طبعاته طبعتان:

محيي الدين عبد الحميد، هذا الشيخ خدم كتب ابن هشام خدمة كبيرة، فـ محمد 

]أوضح المسالك[ حققه وشرحه ثالث مرات شرًحا وجيًزا وشرًحا متوسًطا 

وشرًحا كبيًرا، والمشهور اآلن هو الشرح الكبير لمحمد محيي الدين عبد الحميد، 

ن يف أربع مجلدات سماه ]عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك[، ومطبوعة اآل

وهو المشهور، وهو أفضل طبعة لـ ]أوضح المسالك[؛ ألنه اعتنى بإعراب جميع 



 e 

g h 
f  287 

 وشروحهاألفية ابن مالك منهجها حماضرة: 

الشواهد الشعرية إعراًبا كامالً، وهذا يفيد الطالب الذي يريد أن يتمرن على 

اإلعراب، البيت عندك معرب إعراًبا كامالً، خذ البيت أعربه ثم انظر يف إعراب 

 .د، هذا أكثر ميزة عنده محمد محيي الدين عبد الحمي

هي الطبعة التي بشرح وتحيقيق الشيخ محمد عبد العزيز  والطبعة الثانية

 النجار، وسماها ]عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك[ يف أربعة أجزاء.

]أوضح المسالك[ بعد أن ذكرنا فيه هذه الميزات حتى اختارته كثير من 

وب، فمن عيوبه شدة اختصاره لبعض الجامعات والمعاهد التعليمية فيه عي

المواضع حتى أحوجه ذلك إلى الشرح، فصار النحويون يتعاملون معه على أنه 

متن يحتاج إلى شرح، فلهذا شرحه أكثر من نحوي وأفضل شروح ]أوضح 

 905المسالك[ هو ]التصريح بمضمون التوضيح[ لخالد األزهري المتويف سنة 

الكتاب جيد بل ممتاز لمن أراد أن يقرأ هجري، شرح ]أوضح المسالك[، هذا 

وأن يفهم ]أوضح المسالك[، ومفيد للذين يدرسون ]أوضح المسالك[ يف 

الجامعات أو يف غيرها، البد أن يكون مع الطالب ]التصريح[ لكي يستطيع أن 

 يفتح ]أوضح المسالك[.

ح ]التصريح[ له طبعات، أفضل طبعاته طبعة محققة بتحقيق الدكتور عبد الفتا

ُبَحْيري يف خمسة أجزاء تحقيًقا علمًيا جيًدا، وُطبع طبعة قديمة يف مجلدين، طبعة 

متعبة، لكنه تتميز بوجود حاشية مهمة على ]أوضح المسالك[، حاشية مهمة على 

 ]التصريح[ وهي حاشية الشيخ ياسين الحمصي.

ة[ ومن عيوب ]أوضح المسالك[ أنه لم يذكر أبيات األلفية، هو شرح لـ ]ألفي

ابن مالك، ]أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك[، ويشرح على ترتيب ]ألفية[ ابن 

مالك، لكنه لم يذكر األبيات، فالبد أن تكون معك ]األلفية[ المتن وتمشي مع 

شرحها، ولو ذكر األبيات لكان ذلك أفضل بكثير، لكن يف عهدهم كان الطالب ما 
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 لفية[.يصل إلى ]أوضح المسالك[ إال وقد حفظ ]األ

 769شرح ابن عقيل، هباء الدين المصري المتوىف سنة  :الشرح الخامس

هجري، وهو شرح معروف ومشهور لـ ]ألفية[ ابن مالك، وهو شرح سهل العبارة 

واضح مناسب لمتوسطي الثقافة النحوية، قريب من أذهان المبتدئين، وهو يشرح 

ى شرح ]األلفية[، إذن هو األلفية بعبارة موجزة كافية بحيث يقف المتعلمون عل

شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك حًقا، وليس شرًحا للنحو، مهمته أن يشرح ]ألفية[ ابن 

مالك ال أن يشرح النحو، فلهذا من أراد أن يفهم ]ألفية[ ابن مالك، هذا شرح 

–المبتدئين ]شرح ابن عقيل[ مناسب له إذا كان من غير المتخصصين أو كان من 

، ووضوحها عبارته لسهولة المتخصصين غير به ُينصح الشرح وهذا 

]األلفية[، وعدم توسعه مع كثرة  بشرح واكتفائه النحويين خالفات عن وإعراضه

 الشواهد واألمثلة.

 1287وعليه حاشية مهمة مشهورة وهي حاشية اإلمام الخضري المتوىف سنة 

ن يمكن أن هجري، ولكن ال ُينصح المبتدئون بالرجوع إلى هذه الحاشية، لك

يرجعوا إليها إذا أتقنوا شرح ابن عقيل، ثم أرادوا أن يقرأوا الشرح مرة ثانية أو مرة 

 ثالثة، ربما يستفيدون من هذه الحاشية.

وله طبعات، أفضلها طبعتان: الطبعة األولى بشرح وتحقيق الشيخ محمد عبد 

افضل  وسماها: ]التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل[ وهذه العزيز النجار 

الطبعتين؛ ألهنا تتميز بوجود تمرينات جيدة بل ممتازة يف هناية كل باب، والطبعة 

وسماها  الثانية بشرح وتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 

 ]منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل[.

]المقاصد الشافية يف شرح  :الشرح السادسالشرح التالي كم رقمه  السادس، 

خالصة الكافية[ ألبي إسحاق الشاطبي اإلمام األصولي المشهور صاحب 
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هجري، وهذا الشرح هو  790]الموافقات[ وصاحب ]االعتصام[ المتويف سنة 

آخر ما ُطبع من الشروح المهمة لـ ]ألفية[ ابن مالك، ُطبع يف السنة الماضية، وهو 

فيما أعلم، وقد ُطبع يف عشر مجلدات، بتحقيق لفيف أكرب شروح ]ألفية[ ابن مالك 

من أساتذة جامعة أم القرى، وهنا نشكر جامعة أم القرى على طباعتها لهذا الشرح 

 الكبير.

هذا الشرح يتميز بأنه أكرب شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك، فيه من التحقيقات الدقيقة 

ب النحو، وليس هذا غريًبا والمسائل النادرة ومناقشة مسائل لم تتعرض لها أكثر كت

على أبي إسحاق الشاطبي الذي استطاع أن يناقش مسائل نحوية كثيرة بنفس 

األصوليين، فأتى لنا بنتائج مبهرة وجيدة، وخاصة بعدما ُطبع الكتاب تعرفنا على 

كثير من كنوزه، وإن كان النحويون يعودون إليه عندما كان مخطوًطا لمعرفتهم 

 أهميته.

شرح المكودي، المكودي عبد الرحمن بن علي الفاسي  :جالشرح الساب

هجري، له شرحان، شرح كبير وصغير، والمطبوع المشهور  807المتوىف سنة 

اآلن بتحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي هو ]الشرح الصغير[ أما ]الكبير[ فما ُطبع 

وال ُيعرف اآلن له مخطوطات، وهو شرح متوسط سهل العبارة، اعتنى كثيًرا 

بإعراب متن ]األلفية[ إال أنه لم يشتهر كغيره، عليه حاشية مهمة جًدا البن حمدون 

 بن الحاج، وهي مطبوعة.

وهو األخير من الشروح المهمة التي سنكتفي هبا وهي أهل  الشرح الثامن

هجري، وهو  900السنة شروح ]ألفية[ ابن مالك: شرح األشموين المتوىف سنة 

 ]منهج السالك إلى ألفية ابن مالك[.علي بن محمد، واسم شرحه: 
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﷽ 

 

قلنا الشرح الثامن من شروح ]ألفية[ ابن مالك المهمة شرح األشموين،  

واسمه ]منهج السالك إلى ألفية ابن مالك[، هذا االسم يذكركم بشرح آخر، شرح 

من؟ هو شرح أبي حيان هبذا االسم أيًضا ]منهج السالك[، هذا الكتاب متوسط، 

ت وعبارته واضحة ومرتب جًدا، رتبه على شكل أبواب وفصول ونقاط وتنبيها

جًدا، ويأيت يف الوضوح والمناسبة للمبتدئين وغير المتخصصين بعد ]شرح ابن 

عقيل[، وربما كان أنسب لمن يريد دقة الرتكيب من ]شرح ابن عقيل[، وأكثره 

مأخوذ من شرح المرادي الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل باللفظ، إال أن له ميزة 

ين عليه حاشية مهمة وكبيرة وتعد من كتب النحو التنظيم والرتتيب، وشرح األشمو

هجري وهي  1206المهمة وهي حاشية الصبان، محمد بن علي المتوىف سنة 

مطبوعة معه، وراء ذلك تأيت شروح كثيرة ال ترقى إلى أهمية الشروح المذكورة 

 آنًفا.

نذكر شيًئا منها، فمن هذه الشروح شرح برهان الدين ابن القيم، وهو ولد ابن 

القيم الجوزية المشهور، ومنها شرح الهواري األندلسي، ومنها شرح ابن 

الجزري، ومنها شرح السيوطي سماه ]البهجة المرضية[، ومنها شرح ابن طولون، 

 وهذه كلها شروح مطبوعة.

ومن الشروح المنظومة شرح محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزّي، 
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أللفية[، ويقع يف عشرة آالف بيت، شرح سماه ]البهجة الوفية بحجة الخالصة يف ا

األلفية، يعني كل بيت شرحه يف كم بيت؟ يف عشرة أبيات، يأيت بالشواهد وباألمثلة 

وبالخالفات وباألقوال كلها بالنظم، وهي مخطوطة، ولها عدة نسخ، يأيت بكالم 

ابن مالك يف ضمن كالمه ويشرحه بنسق جميل، فمن ذلك أن ابن مالك مما ذكر 

( من كالم مالك، يقول كل حرف وكل حرف مستحِ للبناءلفيته[ قوله: )يف ]أ

 مستحق للبناء؛ ألن يأيت الناظم يكتب هذا الكالم ويستمر يف شرحه، يقول: 

 وكاااااال حاااااارف مسااااااتحِ للبناااااااء 

 

 لاااااو قاااااال مبناااااي لكاااااان أحسااااانَ  

 فلااااااايس كااااااال مساااااااتحِ أمااااااار  

 

 يكااااااون موصااااااوًفا بااااااذاك األماااااارِ  

( 01:06:45@فال أعرف لها شروًحا كثيرة )وهكذا، أما شروحها الحديثة  

المعاصرة، ال أقصد يف القرن الماضي والذي قبله، أقصد المعاصرة لنا اآلن أو 

الذين توفوا قريًبا، فمنها مما أعرف: ]القواعد األساسية للغة العربية[ للشيخ أحمد 

الهاشمي من علماء األزهر، وهو شرح ميسر ومناسب لغير المتخصصين 

ئين، ومنها شرح الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان شرح مطبوع اآلن والمبتد

المعروف، ومنها ]شرح ميسر على ألفية ابن مالك[ للدكتور عبد العزيز الحربي، 

 دكتور يف جامعة أم القرى يف مكة، وهو شرح مختصر جًدا.

على الناس بتسجيل األصوات،  أما شروحها المسموعة فبعد أن منَّ اهلل 

ل كثيٌر من الشارحين شروحهم، وهذه نعمة عظيمة؛ ألن بعض الناس يفهم  سجَّ

من الشرح المسموع أكثر من الشرح المكتوب، فمن الشروح المسموعة لـ ]ألفية[ 

، وله شرحان معروفان، ومنها شرح ابن مالك شرح شيخنا ابن عثيمين 

مام، وقد قد شرح الدكتور محمد الفاضل دكتور يف كلية اللغة العربية يف جامعة اإل

وهو شرٌح لـ ]أوضح المسالك[ إال أنه لم يتمه، وهناك قراءة لـ ]أوضح المسالك[ 

قرأها الشيخ الدكتور توفيق سُبع، ومنها شرٌح لمحدثكم وقد بدأنا به منذ الفصل 
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الماضي يف جامع الراجحي يف حي جزيرة الرياض والنية معقودة على استمراره يف 

 تعالى.–ء اهلل الفصول القادمة إن شا

يف األخير مما يحسن ذكره بالمناسبة أن ]لأللفية[ تسجيالت صوتية أيًضا، 

لمن أراد أن يحفظ ينبغي أن يضبط اللفظ قبل أن يحفظ على متقن، أو على األقل 

على هذه التسجيالت إذا تأكد من صحة قراءهتا، منها تسجيل بصوت أخينا 

اس وهو من أفضل الدكتور محمد السبيعي، وتسجيل بصوت األ خ عبد اهلل الحوَّ

من قرأ ]األلفية[ ممن استمعت إليهم، وتسجيل بصوت حيدر الجوادي وهذا أظنه 

عراقًيا، ومنها تسجيل بصوت الشيخ هَزيِّل، وله قراءتان األولى فيها أخطاء كثيرة، 

والثانية أقل أخطاء، ومنها تسجيل عن مؤسسة أشجع وهو من أفضل التسجيالت 

ية[ لقلة األخطاء فيه، وهناك تسجيل سيصدر حديًثا بصوت األخ سليمان لـ ]ألف

الشهري، علًما أن لألخ سليمان الشهري تسجيالً اآلن موجود لـ ]ألفية[ ابن مالك 

يف األسواق ولكنه مليء باألخطاء جًدا ولألسف الشديد، ولكنه استدرك ذلك 

 وأرجو أن يكون خ
ّ
ل اآلن تسجيالً آخر قرأه علي  الًيا من األخطاء.وسجَّ

أخيًرا أشير إلى محاضرة قد يكون لها مساس هبذه المحاضرة وهي محاضرة 

تعالى، واهلل أعلم وصلى -عن طريقة طلب علوم اللغة ستكون بعد غٍد إن شاء اهلل 

 اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لى هذا الشرح أحسن اهلل إليكم وأثابكم على هذا التقسيم البديع وع

المستوِعب ولدينا جمهرة من األسئلة، كثير منها متعلق بالموضوع، وطائفة أخرى 

 ال تعُلق لها ولكن نرجئها.

يقول السائل: فضيلة الشيخ يقول الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، : سؤال

كان ذا وجهين يف كتابه يف ]شواهد  كتبها بالظاء وهي الضاد: إن ابن مالك 

 الجامع الصحيح للبخاري[ وكتبه األخرى(، فما معنى هذا؟
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الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة أقل من أن أتكلم عليه، فهو شيخ  الشيخ:

تغرب منه هذا الكالم، فقد ُعرف بشدة النقد، فقد ُيس ال مشايخي، إال أنه 

علماء السلف، قال إنه سارق، يعني أنه قال عن عالم كبير ال أحب أن أذكره من 

ينقل دون أن يذكر من أين نقل، فربما تخونه العبارة التي يريد أن يوصل المعنى من 

 خاللها.

فيما أفهم وفهمت من كالمه أن ابن مالك يف كتبه  هو يريد أن يقول 

 النحوية يكاد يكون نحوًيا، ثم عندما ذهب يف كتابه ]شواهد التصحيح والتوضيح[

وقد ألفه على صحيح البخاري، انتقى األحاديث المشكلة التي تكلم النحويون 

على إعراهبا، وحاول أن يخرجها ويتكلف لها كل تكلف، وكثير من كالمه يف هذا 

الكتاب واضح التكلُّف، لكنه أراد أن ينتصر لهذه التوجيهات بطريقة لم ترِض 

نه يف كتبه النحوية، ربما أراد ذلك، كثيًرا من النحويين، فرتك طريقته التي ُعرفت ع

نحن ال نوافق هذه الطريقة وال هذه الطريقة وإنما أبين كالم شيخنا محمد عبد 

 .الخالق عضيمة 

يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا اختلف ترجيح ابن مالك يف ]األلفية[  سؤال:

نعم، ابن عن كتبه األخرى، فما هو قوله الصواب؟ قوله األخير هو قوله الصواب، 

ككثير من النحويين له عدة كتب، والنحويون من أكثر الناس حرية  مالك 

( إذا بدا له صحة األمر غيَّر رأيه يعني من دون إشكال كبير، إذا 01:12:40@يف )

تبين له أن األدلة تدل على هذا القول غيَّر قوله، كابن هشام يف كتبه تجد أن األقوال 

 تختلف وابن مالك وغيرهم.

مما يبين لنا قول ابن مالك الذي اختاره هو أن نعرف آخر كتبه، أو الكتاب ف

الذي أراد أن يبين فيه آرائه العلمية؛ ألن بعض الكتب يؤلفها العلماء ال لتبيين 

آرائهم العلمية، وإنما يؤلفوهنا لغيرهم، يعني تسجيل للنحو، فلهذا ما يمكن أن 
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نه قال يف ]اآلجرومية[ كذا، ال، نقول رأي اآلجرومي يف مسألة كذا وكذا أل

]اآلجرومية[ ليست كتاًبا علمًيا، هي كتاب تعليمي، وكذلك ابن هشام ربما يكتب 

يف كتبه التعليمية آراًء تخالف آراءه التي ذكرها يف كتبه العلمية كـ ]مغني اللبيب[؛ 

ول، يريد ألن العالم قد يتساهل يف الكتب التعليمية يف المسائل التي ال تتعلق باألص

فقط أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقرب طريقة، وإن كان هذا يخالف الرأي 

 الذي يراه، وهذا معروف عن كثير من العلماء.

لكن من كتب ابن مالك التي تؤخذ آراؤه منها ]شرح التسهيل[ قلنا التسهيل 

ر فيه النحو على ما يراه  هو كتابه العظيم، هو الكتاب العلمي البن مالك الذي حرَّ

الصواب، ثم شرحه إال أنه يكمله؛ ألنه تويف قبل ذلك، فآراؤه يف ]شرح التسهيل[ 

فيه آراؤه النهائية، أما يف ]األلفية[ فال تكاد تخالف كثيًرا آراؤه النهائية، لكن لو وقع 

تخالف بين ]ألفية[ و]شرح التسهيل[ فإن ]شرح التسهيل[ هو المقدم لمعرفة رأي 

 .ابن مالك األخير

أثابكم اهلل، هل ُيعد ابن مالك من البصريين المتحررين الذين يجنحون  سؤال:

 إلى المذهب الكويف؟

المذهب البصري والمذهب الكويف انتهيا يف هناية القرن الثالث،  الشيخ:

فخاتمة البصريين المربِّد أبو العباس، وخاتمة الكوفيين ثعلب أبو العباس، وقد 

اد صارت قاعدة الحكم وعاصمة الخالفة، فاجتمع فيها اجتمعا يف بغداد؛ ألن بغد

المربِّد خاتمة البصريين وثعلب خاتمة الكوفيين، ويف بغداد أخذ الطالب عنهما، 

فال تجد بعد ذلك من يقال إنه بصري أو كويف، لكن قد تجد من العلماء من يميل 

فرعيات، إلى البصريين يعني من يميل إلى أصولهم وإن كان يخالفهم يف بعض ال

 أو يميل إلى الكوفيين أي إلى أصولهم وإن كان قد يخالفهم يف بعض الفرعيات.

ثم إن النحو بعد ذلك توسعت الكتب فيه واآلراء، فانتقل من بغداد إلى مصر 
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ثم انتقل إلى األندلس، ويف األندلس حدثت االنطالقة الكربى للنحو سمي 

ر، يعني أصبح العالم بعد ذلك مجتهدً  ا يرجح ما تدل عليه األدلة، فابن بالتحرُّ

مالك من هؤالء العلماء المجتهدين الذين ال يقال إنه بصري وال كويف، إنما هو 

مجتهد يتبين له الرأي ويأخذ به، ولهذا من األمور التي ذكرنا يف مكانته وكان يأيت 

( من يأيت هبا من سعة حفظه، وكان يحفظ 01:16:20@بالشواهد ال يدري )

عرب، ولهذا الشواهد التي زادها ابن مالك يف النحو أكثر من جميع دواوين ال

الشواهد التي زادها كل من قبله، ولهذا يف دراسات علمية رسائل علمية اآلن 

دراسة لشواهد ابن مالك التي زادها على النحويين، زادها من كالم العرب من 

 دواوين العرب، واحتج هبا على ما خالف فيه النحويين.

مالك ال يقال إنه بصري وال كويف، إال أن النحويين عموًما يميلون إلى فابن 

أصول البصريين، ال ألهنم بصريون، ولكن ألن األصول النحوية أصالً هي بصرية، 

قلنا أبو األسود أول من اهتم بالنحو ثم استمر النحو يف البصرة ولم ينشأ يف الكوفة 

بعد أن استقرت األصول يف البصرة خرج إال بعد مائة سنة، نشأ النحو يف الكوفة، 

الكوفيون يناقشون بعض األصول البصرية، ما يأتون بنحو جديد كامل، هذا نحو 

وهذا نحو، ال هم خرجوا ليناقشوا بعض األصول النحوية، فأغلب األصول 

النحوية هي أصول بصرية متفق عليها عند الجميع، فالذي يقول هبا يقول هبا؛ ألنه 

 بصري واهلل أعلم. نحوي ال ألنه

بالحديث هل ألنه من  يقول، أثابكم اهلل: سبب عناية ابن مالك  سؤال:

 أهل الحديث، أم انتصاره ذاك لعاطفة عنده؟ 

ما فهمت السؤال تماًما، ولكن العلماء يختلفون فبعضهم يكون له  الشيخ:

ية اهتم عناية بالحديث، وبعضهم له عناية بالقراءات، وبعضهم...، لماذا ابن تيم

هبذا الجانب وما اهتم هبذا الجانب، لماذا البخاري اهتم هبذا الجانب، يعني أمور 
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 بين الناس. يقسمها اهلل 

لكن ابن مالك ألنه كان مدرًسا، عندما نقول تولى المشيخة الكربى يف 

العادلية، العادلية مثل الجامعة، والمشيخة الكربى مثل المدير، هو كان المدير يف 

الجامعة، وهو كان أكرب المدرسين وتحته المدرسون اآلخرون، فألنه مدرس هذه 

س يف  يف هذه الجامعة كان ينبغي له أن يكون محيًطا بأهم العلوم الشرعية التي تدرَّ

هذه الجامعة يف هذه المدرسة، فلهذا كان محيًطا بل عالًما بل إماًما يف أمور اللغة 

لماًما كبيًرا، وإن كان يقول إنه أعلم الناس ويف القراءات وكان ملًما بالحديث إ

بالحديث بالعربية، لكن مكانته يف الحديث ال تصل أبًدا إلى مكانته يف اللغة والنحو 

 والقراءات.

بارك اهلل فيكم، لم تذكروا الصرف الذي يف آخر ]األلفية[ وقيمته، فهل  سؤال:

 ُيغني هذا عن غيره؟

نعم ابن مالك ]ألفيته[ وضعها للنحو والتصريف، ولذلك سماها  الشيخ:

]الخالصة يف النحو[؛ ألن النحو يشمل النحو والتصريف، وآخر ]األلفية[ هي 

للتصريف، وضع باًبا للتصريف ثم وضع بعد ذلك أبواب التصريف، وأنا ما 

يف  تكلمت عليها اكتفاء بالنحو؛ ألن الطالب الذي سيفهم النحو يدرس النحو

]ألفية[ ابن مالك، هذا قرابة ثمانين بالمائة، فلن يعجزه األمر بإذن اهلل أن ينهي 

الصرف الذي فيها، لكن هو ينهي النحو إن شاء اهلل الذي فيها، فلن يعجزه 

 الصرف.

أحسن اهلل إليكم، يقول بالنسبة لمن يدرس يف الجامعة، ماذا يعتمد من  سؤال:

 الشروح المساندة؟

س النحو من خالل ]أوضح إن ك الشيخ: ان يعني الجامعات التي ُتدرِّ
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المسالك[ يعني كلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام أو كلية الشريعة وأصول الدين، 

فقلنا ينبغي له أن يتأبط ]التصريح[، ]التصريح[ شرح ]أوضح المسالك[، فهو 

تذتنا يقول يفك جميع عبارات ]أوضح المسالك[ ويبينها، بل كما يقول أحد أسا

]التصريح[ هو الكتاب السري عند مدرسي النحو، الذي يشرح ]أوضح المسالك[ 

من أين سيأيت بالشرح؟ سيأيت به من الكتب، وأعظم كتاب لـ ]أوضح المسالك[ 

هو ]التصريح[، فإذا أحطَّ بـ ]أوضح المسالك[ وأحطَّ بـ ]التصريح[ فمعنى ذلك 

و]أوضح المسالك[ كالهما يخدمان أنك أحطت بأغلب النحو، فـ ]التصريحي 

]ألفية[ ابن مالك، أما إذا كنت تسأل عن جامعات أخرى تدرس غير ]أوضح 

 المسالك[ فيحتاج األمر إلى كالم آخر.

أحسن اهلل إليكم، يقول أريد من فضيلتكم ترشيح كتاب لنا يف إعراب  سؤال:

 القرآن.

إعراب القرآن الكريم، إعراب القرآن الكريم، أما الكتب القديمة يف  الشيخ:

فال يوجد كتاب قديم أعرب القرآن الكريم كله فيما أعلم، وإنما كانوا يعربون 

المشكِل من القرآن، يعني العبارات والكلمات التي تحتاج إلى إعراب، أما 

الكلمات الواضح فإهنم ما يعربوهنا، وأفضل كتاب متقدم يف إعراب المشكل من 

أعرب كثيًرا من القرآن الكريم هو كتاب ]الدرة القرآن الكريم، يكاد يكون 

المصون[ للسميم الحلبي، من تالميذ أبي حيان، حاول أن يجمع كل ما قيل يف 

إعراب القرآن الكريم، وجمعه يف هذا الكتاب وُطبع اآلن يف عدة مجلدات ]الدرة 

المصون يف علوم الكتاب المكنون[، وأغلبه مأخوذ من كتاب شيخه ]البحر 

ط[ إال أن ]البحر المحيط[ على اسمه )بحر محيط( فيه تفسير وفيه لغات المحي

وفيه قراءات وفيه... ستضيع يف هذا البحر قبل أن تصل لإلعراب الذي تريد، أما 

 ]الدرة المصون[ فهذا خاص فقط باإلعراب.
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أما كتب إعراب القرآن الكريم الحديثة فنعم، فيها كتب كثيرة أعربت كل 

المشكل والواضح، فمن أفضلها فيما يبدو لي كتاب ]الجدول يف القرآن الكريم 

إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه[ لمحمود صابي يف عدة مجلدات يعرب كل 

كلمة إعراًبا واضًحا كامالً، ويبين ما فيها من إعراب ومن صرف ومن بيان، وكتاب 

لكن يبدو لي  آخر وهو كتاب محيي الدين درويش أيًضا ]إعراب القرآن الكريم[

 واهلل اعلم أن الكتاب األول أوضح من الكتاب الثاين.

هذا سؤال نختم به ويكون دعاء للجميع، يقول: أحبكم يف اهلل يا فضيلة  سؤال:

 الشيخ، وما معنى قولهم )ال ُفضَّ فوك(، ونحن نقول للجميع ال فضت أفواهكم؟

للشخص، ومعناه  ال ُفضَّ فوك( هذه عبارة تقولها العرب للدعاء) الشيخ:

اللغوي الدقيق أن الفض هو الشق أما فوك فهو الفم، أي يدعو لإلنسان بأال تسقط 

أناس هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخص، ومعناه اللغوي الدقيق أن الفض 

هو الشق أما فوك فهو الفم، أي يدعو لإلنسان بأال تسقط أسنانه وتبقى سليمة لكي 

اضًحا، أي أنه عبارة عن أنه يوافقك فيما قلت، ويقول إن ما كالمه واضًحا وبيانه و

 قلته هو الصواب الحق.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى  له وأصحابه أجمعين.

 

 للبحث العلمي وحتقيق الرتاث
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